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Počiatky technického vysokého školstva sú v celosve-

zriadila Vysoká škola technická Dr. M. R. Štefánika.

tovej dimenzii späté so vznikom Baníckej akadémie

V prvej etape mala tri oddelenia: Oddelenie inžinier-

v Banskej Štiavnici. Jej založenie sa stalo významným

skeho staviteľstva konštruktívneho a dopravného,

míľnikom aj v dejinách európskeho technického vysokého

Oddelenie inžinierskeho staviteľstva vodného

školstva, pretože to bola práve Banícka akadémia, kde

a kultúrneho a Oddelenie zememeračského inžinier-

sa po prvýkrát aj technické vedné oblasti a študijné

stva. Vznik tejto inštitúcie predstavoval významný

disciplíny začali vyučovať univerzitným spôsobom. Jej

krok v kultúrno-spoločenských dejinách Slovenska.

vznik a štruktúra, metódy a organizácia sa stali vzorom pre
zrod ďalších podobných inštitúcií v Európe a vo svete.

S výučbou sa malo začať už v akademickom roku 1938/39,
avšak predvojnové udalosti po Viedenskej arbitráži

Stopäťdesiatročný vývoj akadémie nebol jednoduchý

prinútili presťahovať školu najskôr do Prešova, potom

a jej zánik spôsobili štátoprávne zmeny v strednej

do Martina, až nakoniec zakotvila v Bratislave a dala základ

Európe po 1. svetovej vojne. Vznikom Československa

dnešnej Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

v roku 1918 zanikli vysokoškolské inštitúcie pôsobiace
na území dnešného Slovenska. Banícka a lesnícka vysoká

K skutočnému vzniku Vysokej školy technickej v Košiciach

škola sa z Banskej Štiavnice presťahovala do Sopronu.

došlo na základe Vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb.
z 8. júla 1952, ktorým bola táto zriadená, pričom za-

Obdobie rokov 1919 až 1939 možno charakterizovať

kladajúce fakulty tvorili: Fakulta ťažkého strojáren-

úsilím o dosiahnutie vytvorenia technickej vysokej školy

stva (v súčasnosti Strojnícka fakulta), Banícka fakulta

na Slovensku. Vysokoškolské technické štúdium v období

(Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnoló-

I. Československej republiky zabezpečovali České vysoké

gií) vyčlenená zo Slovenskej vysokej školy technickej

učení technické v Prahe a Vysoká škola zemědělská v Brne.

v Bratislave a Hutnícka fakulta (Fakulta materiálov,
metalurgie a recyklácie). V roku 1969 pribudla

Vážení členovia akademickej obce
Technickej univerzity v Košiciach,
milé študentky, milí študenti,
ctení čitatelia,

Dlhoročná snaha o zriadenie prvej technickej vysokej

Elektrotechnická fakulta (Fakulta elektrotechniky a in-

školy na Slovensku, trvajúca skoro dve desaťročia, bola

formatiky) a v roku 1976, resp. 1977 Stavebná fakulta.

úspešne zavŕšená dňa 25. júna 1937, kedy nadobudol
platnosť zákon č. 170 Zb. z. a n. prijatý Národným zhromaž-

K zakladateľom školy a jej jednotlivých odborov patrili

dením Československej republiky, ktorým sa v Košiciach

významné osobnosti, vďaka ktorým bola Vysoká škola

dovoľte mi, aby som Vás všetkých srdečne pozdravil pri slávnostnej príležitosti, akou je 65. výročie
založenia Technickej univerzity v Košiciach, ktoré si v tomto roku pripomíname. Súčasne sme hrdí na to,
že korene našej Alma mater siahajú do dávnych čias druhej polovice osemnásteho storočia, kedy bola
v Banskej Štiavnici v roku 1762 založená slávna Banícka akadémia, ktorú, ako prvú svojho druhu na svete,
zriadila panovníčka Mária Terézia. V tomto roku si teda pripomíname 255. výročie jej vzniku. Táto vzácna
história a tradície našich predkov, neustále udržiavané na viacerých fakultách, nás zaväzujú, stimulujú
a motivujú. Sú kontinuálnym zdrojom dobrého začiatku pre ďalšiu budúcnosť našej univerzity.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor
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obcou TUKE vymedzila úlohu Akademického senátu

Univerzita spolupracuje na zmluvnom základe s radom

ako základného samosprávneho orgánu, ako aj úlohu

partnerov, podieľa sa na riešení náročných úloh

ďalších univerzitných grémií. Prihlásenie sa k týmto

a podporuje prenos poznatkov, zručností a technoló-

ideálom potvrdila Magna Charta Universitatum. Tieto

gií. V ostatných rokoch bolo univerzite udelených viac

princípy predstavujú hodnotu, bez ktorej by sa stratil

ako tridsaťpäť domácich a medzinárodných patentov.

samotný význam pojmu univerzita - universitas.
Som hrdý na to, že aj pričinením pracovníkov, študentov
Pre ďalší rozvoj Technickej univerzity v Košiciach, ako reš-

a absolventov našej univerzity patrí Slovensko k úspešným,

pektovaného vedeckého a vzdelávacieho centra, podpo-

z pohľadu ekonomiky, dynamicky sa rozvíjajúcim krajinám.

rujúceho princípy excelentnosti, je nutná nielen interdisciplinárna spolupráca, a to ako smerom dovnútra, tak aj

Verím, že Univerzitný vedecký park Technicom s labo-

na národnej i medzinárodnej úrovni, ale predovšetkým

ratóriami excelentného výskumu, etablovanými vďaka

vytváranie podmienok, ktoré umožnia rastúcemu počtu

zdrojom zo štrukturálnych fondov na fakultách našej

oblastí výskumu a disciplín dosahovať vysokú európsku či

univerzity, ktoré disponujú výskumnou prístrojovou in-

svetovú úroveň. Existuje podpora špičkových tímov, ktoré

fraštruktúrou často na špičkovej úrovni, výrazne spoločne

už dosahujú vynikajúce výsledky a pomáhajú tak ostatným

prispejú k intenzívnejšiemu prepojeniu medzi našimi

zaradiť sa medzi najlepšie v čo možno najkratšom čase.

fakultami a vytvoria priestor pre lepšiu spoluprácu
našich vedcov a študentov s praxou. Práve tu by mali

technická, bezprostredne od svojho vzniku, budovaná

Na pôde našej univerzity sa postupne rozvíjali nielen

po vzore európskych technických univerzít.

klasické technické odbory a architektúra, ale aj banícke,

nájsť uplatnenie mladí tvoriví ľudia túžiaci po určitej

finančných prostriedkov, excelentné výkony v oblastiach

pridanej hodnote. Snažíme sa takto redukovať únik

základného a aplikovaného výskumu, aplikovateľnosť

mozgov z regiónu. Našou povinnosťou je motivovať

vedeckých výsledkov a rýchly transfer do praxe.

talenty, umožniť im rozvoj, poskytnúť im atraktívne
prostredie a príležitosti, zaujímavé projekty a v neposled-

hutnícke, prírodovedné, informatické, robotické, kyberne-

Práve spájanie sa do väčších vedecko-výskumných celkov

Významnou udalosťou bolo premenovanie školy

tické, mechatronické, technologické, ekonomické, letecké,

a participácia na väčších domácich a medzinárodných

na Technickú univerzitu v Košiciach na základe zákona

a ďalšie disciplíny, ako aj výtvarné a iné umelecké smery.

projektoch môže významne umocniť uvedené očakávanie

K uvedenému významne prispieva aj Start-up centrum

a súčasne ešte skvalitniť vedecké výkony vo forme

našej univerzity, ktoré poskytuje platformu na tvorivú

publikácií v tých najkvalitnejších svetových periodikách.

diskusiu a komercionalizáciu inovatívnych myšlienok.

SNR z 13. februára 1991. V roku 1992 bola v Prešove

nom rade im ponúknuť podmienky na slušnú existenciu.

zriadená Fakulta odborných štúdií, ktorá sa v roku 1996

Technická univerzita v Košiciach, jej vedenie a členovia jej

pretransformovala na dnešnú Fakultu výrobných techno-

akademickej obce sú si veľmi dobre vedomí zaväzujúcich

lógií. V roku 1992 bola zriadená aj Ekonomická fakulta,

tradícií vysokého technického školstva spätých so vznikom

V oblasti vedy a kreativity zohrali významnú

Nevyhnutnou podmienkou pre uskutočňovanie výskumnej

čím univerzita opustila rámec rýdzo technických disciplín

Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, rovnako ako šľachet-

úlohu rámcové programy Európskej únie, v ktorých

a vzdelávacej stratégie na Technickej univerzite

a v tomto trende pokračovala aj v roku 1998, kedy bola

ných úmyslov, s ktorými ju rakúska cisárovná Mária Terézia

Technická univerzita v Košiciach dosahovala trvalo

v Košiciach je dlhodobá stabilita celého systému podpory

založená Fakulta úžitkových umení (Fakulta umení).

zakladala, to jest aby ponúkla študentom kvalitné vzdelanie

popredné pozície v rámci Slovenska. Významnou,

výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku, založeného

a povzniesla tak vzdelanosť bývalej monarchie a aby

z medzinárodného pohľadu, je najmä miera

na medzinárodne uznávaných štandardoch.

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola

umožnila významný stupeň rozvoja všetkých pestovaných

účasti univerzity v programe Horizont 2020, ako

zriadená 1. februára 2005 a stala sa tak nástupníc-

odborov a súvisiacich vedeckých disciplín. Táto tradícia

aj v ďalších internacionálnych programoch.

kou organizáciou Vojenskej leteckej akadémie generála

nielen zaväzuje, ale je tiež výzvou k tomu, aby sme všetci

Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, renomova-

spoločne pracovali na udržaní dobrého mena Technickej

Vysoko si vážim historicky vynikajúcu spoluprácu

níkov a študentov našej univerzity bolo porovnateľ-

nej vzdelávacej inštitúcie v Európe i vo svete. Táto počas

univerzity v Košiciach, jeho povznesení vo svete, ako aj

univerzity s predstaviteľmi nášho mesta Košice,

ných s európskou a aj svetovou špičkou. V súčasnosti

vyše 30 rokov zabezpečovala vysokoškolské vzdelá-

na neustálom zvyšovaní jej kvality a prestíže, a to všetko

Košického samosprávneho kraja, ako aj systematic-

ponúka univerzita pre vedeckých pracovníkov kvalitné

vanie pilotov a leteckého technického personálu.

v duchu humboldtovských princípov jednoty výskumu

kú interakciu s priemyselným zázemím a aplikačnou

prostredie a snaží sa vytvárať podmienky pre ich inte-

a vzdelávania, autonómie a slobody bádania a výučby.

sférou. Zvlášť si cením aktívnu výskumnú a vzdeláva-

lektuálny rozvoj a motiváciu. Hľadáme témy, v ktorých

Dbáme o to, aby nás hodnotili iní. Dôležité je, aby čo
najviac vedeckých a umeleckých výsledkov pracov-

ciu kooperáciu s domácimi a zahraničnými univerzi-

sme silní, jedineční, ako aj také, v ktorých sa vieme

deväť fakúlt a približne 9 000 študentov, z toho

Kľúčovým princípom Technickej univerzity v Košiciach je

tami, ústavmi Slovenskej akadémie vied, vedeckými

integrovať do akčných medzinárodných tímov.

takmer 10 % zo zahraničia. Medzinárodné hodnotenia

silná akademická samostatnosť. K jej obnove univerzita

a štátnymi inštitúciami, odbornými spoločnosťami, sta-

Snažíme sa byť súčasťou významných infraštruktúr.

Technickej univerzity v Košiciach ju pravidelne radia

prikročila ihneď potom, ako československá spoločnosť pred

vovskými organizáciami a študentskými spolkami, ako aj

medzi popredné výskumné univerzity na Slovensku

viac ako štvrťstoročím znovu nadobudla slobodu. Verná

ďalšími inštitúciami prispievajúcimi k rozvoju ľudského

Jasne si uvedomujeme a prijímame výzvu budúcnosti,

a medzi najdôležitejšie v niektorých disciplínach.

ideálom autonómie a dialógu medzi celou akademickou

poznania a k zvyšovaniu kvality štúdia a vedeckej práce.

okrem iných smerujúcu k interdisciplinárnej spolupráci,

V súčasnosti má Technická univerzita v Košiciach
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ktorá vystrieda klasickú uzavretosť vedných odborov. Cez

Univerzita ako celok a jednotlivé fakulty sa preto

diferenciáciu k opätovnej integrácii vedy. Podporujeme

musia iniciatívne zapájať do európskeho a svetového

interakciu medzi technickými, prírodovednými, humanitný-

vedeckého priestoru, prostredníctvom najrôznejších

mi a umeleckými odbormi, multidisciplinárne prístupy, me-

typov medzinárodných vedeckých a vzdelávacích aktivít.

dziodborové dialógy a interdisciplinárnu výmenu poznatkov,

Univerzita musí byť čoraz otvorenejšia pre zahranič-

ako aj spoločné zdieľanie unikátnych prístrojových a tech-

ných študentov, učiteľov a vedcov a postupne vytvárať

nologických vybavení. Technická univerzita v Košiciach vždy

medzinárodnú akademickú obec. Snahou univerzity je,

mala a aj v súčasnosti má rad vedúcich osobností a tímov.

aby študenti, akademickí aj vedeckí pracovníci mohli
získavať študijné a vedecké skúsenosti z pracovísk

Veda a výskum, vývoj a inovácie musia existovať na univerzite

prestížnych európskych a svetových inštitúcií.

Milí priatelia,

v symbióze a harmónii so vzdelávacou činnosťou. Podstatným
zmyslom je popritom vniesť adekvátnu náplň a kvalitu

Nesmierne dôležité je vytváranie pozitívneho obrazu

pojmu „univerzitné vzdelanie“. Zastavme jeho „devalvova-

univerzity, posilnenie jej významu smerom k verejnosti

všetky úspechy, ktoré Technická univerzita v Košiciach

nie“ a nebojme sa znovu otvoriť rozpravu na tému, aké cha-

i do vlastných radov. Univerzita sa musí aktívne podieľať

dosiahla sú výsledkom zodpovednej práce a snahy

rakteristické znaky majú mať kvalitné bakalárske, inžinier-

na rozvoji štátnej politiky v oblasti vedy a vysokých škôl

po neustálom zdokonaľovaní sa Vás, súčasných aj

ske a doktorandské študijné programy. Technická univerzita

a využívať efektívnu komunikačnú stratégiu. Súčasne musí

v Košiciach nepodceňuje význam odborného vzdeláva-

byť otvoreným a inšpiratívnym miestom stretávania s neu-

vyslanci našej akademickej obce, ale aj ako podporo-

nia spojeného s rôznymi priemyselnými, technologický-

niverzitnou komunitou, ako aj zdrojom odborných a kvali-

vatelia, mecenáši a sponzori prispievajúci k rozvoju,

mi a umeleckými odvetviami, ktoré sa na nej pestujú.

fikovaných stanovísk k aktuálnemu dianiu v našej krajine.

kultivácii a všeobecnému prospechu spoločnos-

Obrovskú úctu a prejav obdivu si zaslúžia všetci

Musí byť lídrom v rozvoji inovačného ekosystému a ak-

ti. Všetky formy kontaktu s absolventmi a podporova-

rektori a členovia vedení, ktorí písali brilantnú

celerátorom vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

teľmi sú dôležité pre našu univerzitu v budúcnosti.

históriu Technickej univerzity v Košiciach a boli ak-

Jedným z najdôležitejších predpokladov pre úspešný rozvoj

bývalých zamestnancov a študentov. Dovoľte, aby som
Vám všetkým vyjadril moje úprimné poďakovanie.

celerátormi jej napredovania a rozvoja.

Technickej univerzity v Košiciach je medzinárodná spolupráca
a internacionalizácia so zameraním na vytváranie univerzit-

Významnú úlohu v činnosti Technickej univerzity

Pre úspešný rozvoj Technickej univerzity v Košiciach je

ného prostredia so zreteľným medzinárodným charakterom.

v Košiciach majú jej absolventi, ktorí pôsobia ako

nevyhnutné, aby každý člen akademickej obce prispieval

Ďakujem všetkým podporovateľom univerzity, sesterským

k vytvoreniu pocitu spolupatričnosti všetkých zložiek,

inštitúciám doma i v zahraničí, spolupracovníkom

ktoré tvoria komplexný organizmus našej Alma mater.

z ústavov Slovenskej akadémie vied, zástupcov relevantných ministerstiev, najmä Ministerstva školstva,

Ak má byť Technická univerzita v Košiciach vnímaná

vedy, výskumu a športu, hospodárstva, životného

ako kozmopolitná, svetu otvorená univerzita, príťažlivá

prostredia a ďalším, zástupcom mesta a kraja, kolegom

pre študentov, akademických a vedeckých pracov-

z výskumných, vývojových a profesijných inštitúcií a v ne-

níkov, partnerské inštitúcie, ako aj pre verejnosť,

poslednom rade priateľom z praxe, bez ktorých by

musí systematicky pracovať na svojej prezentácii.

sme nepoznali spätnú väzbu a nemali aktuálne tvorivé
inšpirácie pre naše aktivity a rozvojové činnosti.

V nasledujúcom období bude k prioritám patriť posilnenie
prezentácie univerzity smerom do zahraničia, najmä

Záverom mi dovoľte, aby som Technickej univerzite

s cieľom oslovovať potenciálnych študentov aj aka-

v Košiciach zaželal mnoho ďalších úspešných rokov,

demických pracovníkov a predstavovať jej významné

aby sa jej aj naďalej darilo so cťou napĺňať jej poslanie

osobnosti, tímy a výsledky. Dôležité pritom je, aby

a aby jej kredit v domácom i zahraničnom povedomí

Technická univerzita v Košiciach, pri zachovaní

neustále rástol. Všetkým zamestnancom a študentom

autonómie jednotlivých fakúlt a ďalších súčastí, smerom

prajem pevné zdravie, veľa odhodlania, tvorivej

k verejnosti vystupovala ako inštitúcia so silnou

invencie, ako aj pracovných i osobných úspechov.

vnútornou identitou, zdieľanou všetkými členmi akademickej obce, fakultami a ďalšími súčasťami.

Nech žije, rastie a prekvitá Technická univerzita v Košiciach.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor
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LEGENDA
okolí. Navyše, ako zanietený vedec stál nielen vysoko nad malichernosťami života, ale rovnako cudzia mu bola taká pre
Neviem, či táto legenda je pravdivá. Ale počul som

mnohých samozrejmá túžba zastávať nejaké posty, funkcie.

fakúlt, katedier, ústavov i vedenia univerzity. Schopnosť

ju a mne sa páči. Takže sa priznávam, že možno

Hoci bol aj prodekanom. Nebažil po tom. Bol to prejav úcty

Možno to nevyznie slávnostne, ale pre väčšinu bádavých ľudí

viesť diskusie o stratégiách ďalšieho smerovania, nachádzať

prispievam týmito riadkami buď k zverejneniu za-

kolegov, nie osobnej angažovanosti. Vďaka nemu sa viacero

je asi najdôležitejšia otázka – Prečo? Prečo sa niečo stalo,

partnerov i finančné zdroje na plnohodnotné zabezpeče-

ujímavosti, alebo k podpore a šíreniu legendy.

pracovísk na vtedajšej Baníckej fakulte, osobitne venujúcich

odohralo, udialo tak a nie inak. A prečo sa na tej alebo inej

nie úloh a cieľov, ktoré si jednotlivé tímy vytýčili. Zložitosť

udalosti podieľali práve tí konkrétni ľudia a nie iní. My sme

súčasnosti sa premieta do množstva veľkých, významných

Na niekdajšej Baníckej fakulte pôsobil pred rokmi profesor

zdatnými a známymi ďaleko za hranicami krajiny. Nuž,

si túto otázku trochu prispôsobili. A tak sa otázka PREČO TU

i drobných projektov. Klamal by som, keby som tvrdil, že

KMEŤ. Okrem iného priamy príbuzný známeho národného

legenda hovorí, že niektorí jeho odchovanci, kolegovia,

stala hlavnou pri úvahách, ako si pripomenúť tohtoročné

všetko je v dokonalom stave. Že niet problémov. Samozrejme,

buditeľa Andreja Kmeťa a k tomu otec dnešného pána

v čase, keď dochádzalo k reorganizáciám katedier, Katedru

65. výročie zrodu niekdajšej Vysokej školy technickej

sú. Ako všade inde, ako na mnohých iných podobných uni-

rektora. Už to samo o sebe je zaujímavosť. Nuž, pán profesor

úpravníctva a ochrany životného prostredia navrhli

v Košiciach, dnešnej Technickej univerzity v Košiciach.

verzitách. No práve problémy, prekážky boli a sú hlavným

Kmeť starší mal povesť intelektuála hodného dedičstva

premenovať na Katedru mineralurgie a environmentál-

sa ﬂotácii a spracovaniu surovín, stalo významnými, odborne

hnacím motorom pokroku. Hľadania východísk, cestičiek,

svojich predkov. A intelektuál sa podľa názoru múdrejších

nych technológií. V skratke – KMET. Nech je tá legenda

Tým viac, že takto formulovaný cieľ dával možnosť nahliadnuť

ako stav zmeniť k lepšiemu, ako postúpiť znova o nejaký kus

odo mňa od obyčajného smrteľníka líši tým, že robí to, čo

pravdivá, alebo je to iba šarmantná zhoda okolností, je v nej

nielen do minulosti, ale predovšetkým nahliadnuť do osudov

dopredu. Ten duch, ktorý sa tu počas 65 rokov existencie

mu osud prinesie s plným nasadením a cieľavedomos-

ukryté čaro pamäti o oddanom vedcovi a jej prenesení cez

ľudí, ktorí spojili svoje bytie s takou významnou ustano-

dnešnej Technickej univerzity v Košiciach formoval, ktorý

ťou. Nároky, ktoré mal pán profesor voči sebe, pochopiteľ-

históriu bez potreby glorifikácie konkrétneho človeka.

vizňou, ako je vysoká škola, neskôr univerzita práve TU.

tu, v tomto našom priestore sídli, bol a verím, že aj ostane

ne očakával aj od tých, ktorí sa vyskytovali v jeho blízkom

Významnou z pohľadu bývalého Československa, samo-

zdrojom formovania ďalších generácií skvelých vedeckých

statného Slovenska, no hlavne východu našej krajiny.

osobností, výchovy nových pokolení odborníkov nachádza-

Významnou nie veľkosťou budov, areálov, laboratórií a ich

júcich uplatnenie tu i ďaleko za hranicami Slovenska. Stačí sa

vybavenia, ale ducha, ktorý ovládol konkrétny priestor,

pozrieť na to, koľko našich študentov sa stalo študentskými

usídlil sa v ňom a formuje úplne nový svet. Informačné pole,

osobnosťami Slovenska za ostatné roky. Stačí sa pozrieť, ako

ktoré spája ľudí, myšlienky, provokuje, rodí idey, podnecuje

sa naši absolventi podieľajú na výskume a vývoji v automo-

tvorivosť, otvára brány novým pohľadom na realitu a per-

bilovom priemysle, v informatike, veľmi aktívne a úspešne sa

manentne prispieva k jej premene. Lebo univerzitu tvoria

podieľajú na tvorbe umelej inteligencie, len celkom nedávno

v prvom rade ľudia. Študenti bažiaci po poznaní nových tech-

indická raketa vyniesla na obežnú dráhu Zeme prvú slovenskú

nológií, procesov, ktoré riešia nielen akútne technologic-

družicu, na stvorení ktorej sa podieľali aj naši kolegovia.

ké problémy v priemysle, výrobe, či službách, ale zabiehajú
na niekoľko desaťročí dopredu. Ako kedysi lampáše osvetľujú

To všetko napĺňa nielen nádejou, vierou v budúcnosť, ale aj

cestu do priestoru a času, kam sa ľudstvo neúnavne prediera

celkom prirodzenou hrdosťou. Ako v jednom z rozhovorov

od svojho prvopočiatku. Tie lampáše nesú a odovzdáva-

povedal jeden z kolegov, došlo k mentálnej transformácii.

jú si generácie zvedavých, nespokojných, zanietených,

Zmenili sme sa. Viditeľne. Hlavne tam - vo vnútri. Stali sme sa

nezriedka tvrdohlavých, trpezlivých a vytrvalých svetlono-

sebavedomí, nemáme dôvod na nejaké komplexy, najmenej na

sov – pedagógov, vedcov, výskumníkov, projektantov. Tí všetci

komplexy menejcennosti. Sme sebavedomá súčasť vyspelého

tvoria UNIVERZITU. A spoločne prerastajú spoločnosťou, zu-

európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru. To

šľachťujú ju. Ich osudy, motívy, rozhodnutia sú zaujímavé.

je dôvod na hrdosť. Aj na nové sny o nových cieľoch.

Hoci rovnako významná je aj manažérska zdatnosť vedení
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Ako bolo v tom čase zvykom, absolventi dostávali
umiestenky. Dnes to pre mladých ľudí znie asi neuveriteľne,
ostali bez príjmu. Možno aj preto nikdy nevidel zmysel

ale tak to vtedy fungovalo. Väčšina nemala možnosť si vybrať.

len čo mal chvíľku voľna, plný zvedavosti chodieval do ich

v hromadení majetku. Iní túžili postaviť dom, on nie. Keď

Štát poslal vzdelaných ľudí tam, kde ich potreboval. Jeho

dielní. Najmä k majstrovi Rusnákovi chodieval rád. Mal veľkú

vidí, ako sa teraz jeho rovesníci trápia, ak treba čo i len

neposlali nikde. Ostal na fakulte ako nádejný vedec – ako

zámočnícku dielňu a jeho práca so železom ho doslova fasci-

chodník pred domom pozametať, je tomu úprimne rád.

asistent. Nie dlho nato však bolo prijaté nariadenie, že treba

novala. Majster Rusnák vyrábal pomôcky a jednoduché stroje
pre staviteľov, stavbárov. Používali ich po celom Slovensku.
Chlapec dokázal dlho a so zaujatím sledovať ako menia

posilniť výrobnú a spoločenskú prax odborníkmi. Mladými,

Prečo geológom?

obyčajný šedý, nezaujímavý kov, povedzme, na majstrovské

Otec bol pekár a tak sa deň začínal o druhej v noci. Mali

iných, hodili aj jeho rovno do dravej rieky. Plav. Poslali ho
do národného podniku Geologický prieskum v Spišskej Novej

oplotenia. Dnes už také nerobia. Zato, keď býva v Levoči a ide

Opäť to má na svedomí otec. Pre neho bola vzácnosť byť

Vsi. Ocitol sa priamo v teréne v okolí Rožňavy a Spišsko –

okolo dómu svätého Jakuba, aspoň letmo sa dotkne oplotenia.

v prírode. Vychutnával si chvíle, keď mohli ísť niekam mimo

gemerského rudohoria. Dostal za úlohu preskúmať ložiská

Lebo si pamätá ako sa rodilo v dielni majstra Rusnáka.

mesta a v okolí Levoče boli lesy všade, nech sa vybrali kto-

železných, medených a antimonových rúd i ďalších nerastov

rýmkoľvek smerom. Otec však nevnímal prírodu iba ako

pre rodiaci sa slovenský priemysel. A k tomu mu dali aj 140

Neskôr študoval na gymnáziu a keď zmaturoval, triedny

priestor, kde si možno oddýchnuť, zregenerovať sily. Preň

chlapov. Baníkov, meračov, vŕtačov, dielenských pracovní-

učiteľ sa každého opýtal, čo ďalej. Desať percent chcelo

to bol priestor, ktorému sa treba venovať. A tak vždy, keď

kov. Musel sa znova učiť. Teraz niečo úplne iné - vychádzať

pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Rodičia mu nechali

narazil na nejaký problém, povedzme poškodenú studienku,

s rôznymi náturami, riadiť činnosti a hlavne plniť plán.

slobodu rozhodovania. Vlastne, vždy mu nechávali právo

pustil sa do opravy. Aj tieto gény zdedil po otcovi.

A nesmel mrhať prostriedkami. Taký tisíc metrov hlboký vrt

rozhodovať sa. Veľmi si ich za to vážil a veľmi ich mal rád.

Pekáreň

slobodnými, bezdetnými. Týkalo sa to aj jeho. Ako mnohých

aj v tom čase stál obrovské peniaze. Chyby a zlyhania

Najmä otca obdivoval. Bolo v ňom niečo... Niečo také, čo

V mestečku žili tri rodiny, v ktorých aspoň jeden člen bol

nikto nepripúšťal. V zložitých chvíľach si občas

sa nedá opísať. Napríklad, veľmi pekne kreslil. Asi to mal

geológom. V tom čase to bola nesmierne vážená profesia.

spomenul na dielničku majstra Rusnáka. To, o čom

v génoch. Veď ich príbuzný Adolf Zábranský je dnes známy

A pre mladého muža bolo veľkou cťou môcť byť v ich spoloč-

sníval, sa odrazu menilo na realitu a on bol súčasťou

a uznávaný umelec. Prežil prvú svetovú vojnu a po vojne

nosti, chodievať s nimi na túry, počúvať zanietené rozhovory

toho. Všade rástli fabriky, život kypel, niekdajšia

nemal nič. Len potrebu kresliť. Ujala sa ho skupina žobrákov.

o tom, čo sa skrýva v útrobách zeme, hoci mnohému vôbec

agrárna krajina sa menila doslova pred očami.

Nosili mu papier a uhlíky z pahreby, aby mohol kresliť.

nerozumel. Túžil sa im podobať. Túžil rovnako ako oni poznať

parnú pekáreň v Levoči a chlieb, rožky, buchty a všetko

tajomstvá zeme skryté pred zrakmi ostatných. Keď prišiel

- Mal som šťastie na správnych, svedomitých, dobrosrdeč-

ostatné, čo rozvoniavalo široko ďaleko, nielen predávali

- Žiaľ, ja nemám tento dar. Preto umenie iba obdivujem.

čas rozhodnúť sa, aký odbor by mal ísť študovať na vysokej

ných a múdrych ľudí. - povie bez štipky irónie, či skri-

mešťanom i príchodzím, ale dodávali aj nemocniciam, školám

Rovnako, ako prírodu. To som zdedil po otcovi. Obdivujem

škole, rozhodoval sa medzi geológiou a medicínou. Tá

vodlivosti. Hoci by aj mal prečo byť ironický. Riaditeľom

či vojakom, ktorých bolo v mestečku i okolí možno aj štyri

a milujem prírodu. - hovorí typickým pokojným

medicína bola reakciou na bolestivú stratu otca. Geológia

závodu bol robotník. Tak to vtedy bolo takmer všade.

tisíc. A hoci v pekárni mali učňov i tovarišov, roboty mali vždy

hlasom. Nikdy na nikoho nezvýšil hlas. Radšej

sa dala študovať iba v Bratislave na Univerzite Komenského.

Veď budovali socializmus. A on, odborník s vysokoškol-

vyše hlavy. Nuž s ostatnými uprostred noci vstával aj Ferko.

hľadal možnosť, ako problém vyriešiť bez toho.

Práve vtedy, keď sa v Košiciach zrodila nová Vysoká škola

ským vzdelaním, bol jeho podriadeným. Navyše s platom

technická, on sa rozhodol pre geológiu. Stal sa geológom!

nepomerne nižším, než mali radoví robotníci. Uvedomoval

So starším bratom museli nachystať dostatok dreva, nanosiť
uhlia, múku, lebo ráno o šiestej muselo byť všetko upečené

Mal pätnásť rokov, keď otec zomrel. Písal sa rok 1952.

a pripravené pre odberateľov. A potom do školy. Lenže

A o rok prišla ďalšia rana. Pekáreň zoštátnili a oni s mamou

O rok uplynie 60 rokov od toho osudového okamihu.

Ferka zaujímali aj ostatní remeselníci v mestečku. A tak,
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Na druhej strane sme kriticky naladení voči niektorým iným
školám, ktoré sa hrdia názvom univerzita. Väčšina sa úrovňou
a budovaní dnešnej Technickej univerzity v Košiciach. Žiadne

ani zďaleka nepribližujú tej našej. A to sa podľa mňa premieta aj

si to aj riaditeľ. A tak mu pridával na odmenách, lebo

iné pohnútky neboli. Materiálne najmenej. Mali sme pred

do celej spoločnosti. Celková úroveň vysokoškolského vzdelania

sa hanbil za to, že človek, ktorý rozhoduje kde, čo a ako

sebou vidinu, cieľ – vybudovať solídnu inštitúciu schopnú

je nielen podľa môjho názoru dnes nižšia. Problém je zrejme

treba urobiť, dostáva menej ako ktorýkoľvek iný robotník.

poskytovať vzdelanie a robiť výskum ak nie na svetovej, tak

oveľa širší. Kedysi sme počúvali úvahy, že 15 percent vysoko-

aspoň na solídnej európskej úrovni. Bolo potrebné hľadať

školsky vzdelanej populácie je nízke číslo. Že by sme mali mať

- Bol to jednoduchý človek, ale vedel si úžasne vážiť

kontakty, aby sme vybavili laboratóriá na tú dobu špičkovou

25 – 36 percent. Prijali sme novú koncepciu a začali produkovať

vzdelanosť. - Na prvý pohľad absurdná situácia. Bola v ňom

technikou. Myslím, že sa nám to s ohľadom na možnosti

bakalárov, tlačíme na rast počtu študentov. Dôležitým faktorom

však prirodzená inteligencia. Vážili si jeden druhého.

darilo. Bez špičkovej techniky sa solídny výskum nedal

sa stávajú počty. Podľa nich prúdia do škôl peniaze. Financie

robiť ani v minulosti, ani dnes. A vždy ma tešilo a teší aj

sú, samozrejme, veľmi dôležitý argument, ktorému sa systém

teraz, keď vidím, že túžba napredovať je prítomná na našej

prispôsobí. Otvorili sme brány, nové školy. Osobne to neviem

univerzite stále. Nesmierne si vážim všetkých tých vzácnych

akosi stráviť. Zvíťazila štatistika. Podľa mňa sa úroveň vzde-

ľudí, ktorí si za súčasť svojho osudu zvolili vysokú školu

lávania a výskumu môže zvýšiť iba v centrách s dostatočnou

V roku 1962, po mnohých prednáškach, ktoré mal na rôznych

a zaslúžili sa o jej rast, rozvoj, vážnosť, prestíž. Nemajú

tradíciou reagujúc na spoločenskú objednávku. Preto sa mi

odborných konferenciách, si ho všimli pracovníci vtedajšej

pomníky, ani pamätné tabule. Ale moju úctu si zasluhujú.

zdá neprijateľné, aby profesor ako garant odboru pôsobil

Vysoká škola
Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach.

na viacerých školách. Zákon to dovoľuje. To áno. No na kvalite

A ponúkli mu, aby prišiel odovzdávať odborné vedomosti

absolventov sa to určite neprejaví pozitívne. To nie je pre mňa

na školu. Bez obetí sa ani tu nezaobišlo. Jeho plat odborného

Keď víťazí štatistika

asistenta sa scvrkol na tretinu toho, čo dostával predtým!

ten správny motív. Tým viac si vážim kolegov, ktorí aj v zložitých
podmienkach dnes riadia katedry, fakulty či univerzity a záleží

A navyše, po rokoch známosti, ešte z čias vysokoškol-

Býva hneď vedľa univerzity. Dennodenne sleduje, čo

im na prestíži a odbornej úrovni. Zanietene hľadajú nové

ských štúdií, sa oženil s lekárkou Betkou. Ju, ako mnoho

sa v areáli deje, ako sa mení. Stretáva sa s kolegami,

možnosti rozvoja vedy. Vďaka tomu rastieme. V lone jednej

iných lekárov v tých rokoch, poslali bojovať s pliagou

nikdy sa nezabudne opýtať, čo majú nové.

fakulty sa rodí jadro novej, ktoré sa po čase osamostatní

chudobných – s tuberkulózou. Rodáčka z okolia Piešťan

a rozvíja sa samostatne. Kedysi sme začínali s tromi fakultami,

dostala umiestenku do Prešova. Potom ju preložili do Košíc

- Čím sa líši dnešná univerzita od tej ustanovizne spred

ktoré nemali pandantov na Slovensku. Dnes ich máme deväť.

na Kliniku pľúcnych a respiračných chorôb, kde ako primárka

niekoľkých desaťročí? Vtedy neboli dôležité počty študentov,

Vznikli delením, ako živý organizmus. Prenikali do priestoru

pracovala až do odchodu na dôchodok. Cievna mozgová

ale úroveň pedagógov, výskumníkov, študentov i absolven-

a nachádzali v ňom svoje opodstatnenie. Reagovali na meniace

príhoda ju pripravila o schopnosť tešiť sa, pokojne a radostne

tov. Dnes to už tak striktne nepociťujeme. Nakoniec, veľa vecí

sa potreby. Všetky majú svoje korene v potrebách regiónu a roz-

prežívať posledných trinásť rokov ich spoločného života.

sa zmenilo. Pribudli nové fakulty, nové študijné a vedné odbory.

hodujúcou mierou prispeli k rozvoju východného i stredného

Počas obedov si s kolegami dôchodcami vymieňame názory,

Slovenska. To samo o sebe je úžasný výsledok, svedčiaci o ži-

- Vysoké školy alebo univerzity boli chápané ako vrcholové

poznatky, skúsenosti. Stále žijeme univerzitou. Už nie tak

votaschopnosti. A mňa to napĺňa úctou voči každému, kto

výskumné a vzdelávacie ustanovizne. Bolo ich v tomto duchu

intenzívne, no vnímame dianie veľmi otvorene, aj kriticky. Možno

k tomu prispel. Je to zložitá práca v zložitých podmienkach.

potrebné budovať doslova na zelenej lúke po technickej, no

len nemáme dostatok informácií, ale zdá sa nám, že v porovnaní

najmä odbornej ľudskej stránke. To bolo jediné motto môjho

s minulosťou chýbajú výrazné známe vedecké osobnosti.

snaženia, ale aj väčšiny ostatných kolegov, ktorí stáli pri zrode
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ktorým by sa SVŠT i naša VŠT v Košiciach mohli pretransforPodobne je to v prípade ťažby zlata alebo hoci aj v prípade

movať na univerzity. Ale potrebuje, aby som pripravil zdôvod-

- Zoberte si napríklad takú ťažbu uránu v okolí Košíc. Jeho

ťažby uhlia v hornonitrianskom priestore. Zásoby sú tam zhruba

nenie. Povedal som mu, že keď sa vrátim do Košíc, do troch

To isté platí o spolupráci so zahraničnými partnermi. Sám som

overené zásoby sú v okolí Jahodnej. No odborná diskusia chýba.

do roku 2030. Z hľadiska ekonomiky treba ťažbu dotovať. Ale

dní mu pošleme potrebné zdôvodnenie. Aké tri dni! – reagoval

podpisoval zmluvu s univerzitou vo Wuppertale. Dnes je tá sieť

Nikomu neupieram jeho právo na svoj názor. Rovnako si však

povedzte mi úprimne, ktorý štát, hoci nepriamo, nedotuje ťažbu

prekvapene kolega. – O tri hodiny to potrebujem. Zajtra to

zahraničných partnerov oveľa, oveľa bohatšia. Nepochybujem,

želám, aby bol vypočutý aj hlas odborníkov. Viete, čo je to rá-

energetických surovín?! No okrem viditeľných ekonomických

musím odniesť do Národnej rady. Nuž som si od čašníka

že to podnecuje k lepším výsledkom, podporuje výmenu

dioaktivita? Nie samotná ruda je nebezpečná a škodlivá, ale

hľadísk je tu ešte hľadisko sociálne. Čo vie krajina, spoločnosť

v brnenskej reštaurácii vypýtal hárok papiera, napísal naň

informácií, spoluprácu na spoločných projektoch, provokuje

plyn, ktorý vzniká pri rozpade. Bez tohto plynu by sme vlastne

ponúknuť tisícom baníkov a ich rodinám namiesto zatvore-

hádam šesť viet, podpísal to a odovzdal kolegovi. V Košiciach

k súťaživosti, motivuje nás byť dôstojným partnerom. Vážim si

ani samotnú rudu nenašli. Ak niekto chce poznať reálny stav,

ných baní? To, čo hovorím, sa nemusí niekomu páčiť. No uhlie,

sme potom pripravili a odoslali obsiahly materiál. No Národnej

preto všetkých, ktorí stále hľadajú nové možnosti rozvoja vedy.

nech skúsi zmerať povedzme úroveň radónu v suteréne hoci aj

a teda aj baníci držali túto krajinu dlhý čas v pohybe. Železnice

rade zrejme stačilo aj tých šesť viet napísaných v brnenskej reš-

v budovách v centre mesta. A budete veľmi prekvapení. Ak ju

roky fungovali vďaka lokomotívam poháňaným uhlím. To isté

taurácii, lebo tie sa stali podkladom pre jej kladné rozhodnutie.

nevyťažíme odborne, ten problém s produkciou radónu tu bude

platí o elektrárňach. A zato, že títo ľudia obetavo držali chod

dlho. Čo je teda lepšie? Neťažiť a nechať dlhodobo zamorovať

ekonomiky celé desaťročia v pohybe, sa im teraz odmeníme

prostredie nebezpečným radónom, alebo ten urán odborne

tým, že zavrieme bane a žiadnu alternatívu im štát a spoločnosť

vyťažiť a spracovať a obmedziť vznik nebezpečného radónu?

neponúkne? Mne sa to zdá veľmi neférové. Lebo nejde o pár

Bez dialógu
Ako sám zdôrazňuje, o problémoch treba diskutovať,

Advokát

nie pretláčať silou jediný správny názor alebo dokonca

ľudí, ale celé regióny a stovky, ak nie tisíce rodín. Rád by som,

- Som presvedčený, že naša univerzita patrí medzi najlepšie

populisticky sa skrývať za pseudoargumenty.

aby sa na tento zdanlivo jasný problém pozeralo aj inými

na Slovensku a v niektorých odboroch sme porovnateľní

očami. Očami tých baníkov, ktorí majú prísť o prácu. Určite tým

s najlepšími odborníkmi v Európe i vo svete. Keď prijmeme túto

niekoho popudím, no nevidím žiaden dôvod meniť svoj názor.

myšlienku, tak niet pochýb, že TUKE má pri dodržaní určitých

Lebo veci a ľudské osudy treba posudzovať v súvislostiach.

podmienok dobrý základ pre ďalší rozvoj nielen v pedagogickej, ale aj vedecko-výskumnej či technickej rovine. Rozvíja sa.

Ako sa zrodila Technická
univerzita v Košiciach

Možno nie všetko sa darí tak, ako si vedenie univerzity, fakúlt
a katedier praje, predstavuje. No potenciál je nepopierateľný. V mnohých debatách napriek svojmu veku alebo práve
preň sa cítim byť neplateným a nepodplatným advokátom
Technickej univerzity v Košiciach, ktorej želám vždy len to

- V roku 1991 bola v Brne pravidelná konferencia rektorov čes-

najlepšie, čo si univerzita zaslúži pre úspešnú budúcnosť.

ko-slovenských vysokých škôl. Mimochodom, bolo nás menej,
ako máme dnes rektorov na Slovensku. Vtedajší rektor vtedajšej
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave mi prezradil,
že v Národnej rade je vhodná situácia na prijatie zákona,
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- Keď si uvedomíte, že aj obyčajný smartfón dnes má väčší

- Vždy som sa snažila aj zložité veci vysvetliť jednoducho. Lebo,

- Nie, starostlivosť o rodinu sa vo mne nebije s mojou profesiou -

výkon, tak pochopíte, ako svet techniky pokročil. - Chcela

ak človek hoci aj zložitému problému porozumie, odrazu sa mu

usmeje sa mojej otázke či náročná práca nežiada obete

obstáť. Náturu má takú. Nuž prijímala nové podnety,

zdá byť celkom jednoduchý. Prednášala som napríklad náhodné

povedzme v rodine. Niežeby v tom bolo niečo výnimočné, že

učila sa, zakoreňovala sa v novom prostredí.

procesy. Určite nie bežná a jednoduchá téma. Záležalo mi

profesorkou kybernetiky je žena. Veď dnes je aj vo vede stále

na tom, aby tej problematike porozumeli. Najzodpovednejšie

viac a viac žien a vede to zjavne ide na úžitok. No predsa...

- Bol tam veľmi dobrý kolektív. Ľudia nielen odborne zdatní,

na celej práci však bolo oceňovanie vedomostí. Potrebujete

Pred pol storočím, keď nastúpila ako čerstvá absolvent-

ale najmä ochotní podať pomocnú ruku, poradiť, vysvetliť.

študenta správne ohodnotiť. Mnohokrát to pri skúške vyzeralo

ka druhej vysokej školy na vtedajšiu Vysokú školu technickú

Prof. Spal, prof. Sarnovský, prof. Jelšina a ďalší. To mi nesmierne

na vyhodenie a stačilo ho niekedy iba postrčiť, pomôcť

v Košiciach, to bolo predsa len niečo menej bežné.

pomáhalo. Bola to pre mňa silná motivácia. V tej situácii

slovíčkom a otvorili sa dvere a spustil sa vodopád vedomostí.

som ani nerozmýšľala o nejakej zmene práce. Ten kolektív
Vždy ju priťahovali prírodné vedy. A tak po skončení jede-

mal akúsi silnú samočistiacu schopnosť. Bolo to v panujúcej

- Dnes je to ešte o niečo zložitejšie, než pred rokmi. Určitá

násťročenky v Revúcej sa rozhodla pokračovať v príprave

atmosfére. Niektorí s ním splynuli, zostali, iní odišli. Sami. Človek

časť študentov má problémy s prípravou. Asi nezáujem učiť sa

na pedagogické povolanie na Pedagogickom inštitúte

sa jednoducho sám chcel prispôsobiť a prispievať k výnimočnos-

všetko, čo sa od nich vyžaduje. Mnohí z nich nechápu, načo

v Košiciach. Žiadna výtvarná výchova či slovenčina.

ti danej atmosféry. Harmónia prostredia.- Nikdy sa nepoklada-

sú im niektoré predmety. Veď oni chcú a budú programovať.

Hoci schopnosť vyjadrovať sa v spisovnom jazyku

la za silného vedátora. Buď si sama stanovovala ciele, alebo

Lenže život je zložitejší a nezriedka nás postaví pred úlohy,

považuje aj u technika za mimoriadne dôležitú. Dokonca

pomáhala plniť úlohy katedry. Všetko išlo akosi prirodzene.

s ktorými sme v našich osobných plánoch nepočítali. Ďalším

ju znepokojuje zhoršujúca sa schopnosť mladých ľudí

problémom je, že niektorí sa už počas štúdia zamestnajú

vyjadrovať sa tak, aby dokázali zrozumiteľne sformu-

- Mám veľmi rada prácu s ľuďmi. Nakoniec, veď od mladosti

a peniaze sa stávajú dôležitejším motívom, než učenie.

lovať myšlienku, jasne popísať problém. Chcela učiť

som chcela učiť. Doteraz mi prináša potešenie, keď som

Na ich škodu. Ešte raz sa vrátim aj ku klesajúcej schopnosti

matematiku a fyziku, nuž to študovala s plným nasadením.

medzi študentmi. Oni vedia, čo im dávame my. Ale asi ani

vyjadrovať sa. To samo o sebe je zlá vizitka. No ak okrem

netušia, čo oni dávajú nám. Možnosť obrazne sa dotýkať

toho chýbajú aj vedomosti a chuť ich získavať, tak je to veľmi

- Vždy som v sebe niesla akési presvedčenie, či odhodlanie,

mladosti, prežívať ich snahy, úspechy, radosti i neúspechy. To

často strata času, aj síl v ďalšom štúdiu. Ak by som mala

že nech sa rozhodnem robiť čokoľvek, vždy to budem robiť

je niečo, čoho sa skutočne oddaný pedagóg nerád vzdáva. Aj

porovnať dnešné generácie s tými predošlými, tak hoci sú

dôsledne - prezrádza motiváciu. Lenže potom sa rozhodla

preto som stále zamestnaná aspoň na čiastočný úväzok.

mnohí nadaní, zanietení, v priemere sú menej draví, hladní

svoje vedomosti prehĺbiť. Tentoraz na Prírodovedeckej

po vedomostiach a poznaní. A to ma naozaj neteší. No život

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Nič, len čistá

Vraví sa, že čo životu dáš, to sa ti vráti. Skutočné potešenie

má schopnosť selekcie, dáva príležitosti. Kto sa na tie prí-

matematika. S takou prípravou bola odhodlaná nájsť si

prežíva, ak sa len tak náhodne stretne s bývalým študentom

ležitosti pripravil, má preň život aj spravodlivú odmenu.

dôstojné miesto sebarealizácie. Manžel, pôvodom z Moravy,

a nemusí to byť ani žiaden extra úspešný manažér. A ak jej

Všetkým držím palce. Aby sa tých šancí úspešne chytili.

energetik, bol v tom čase v Košiciach, učil na elektrotechnic-

povie, že stále rád spomína na prednášky, na školu. Nezriedka

kej priemyslovke a býval hneď vedľa vtedajšej VŠT. Dozvedela

sú to ľudia, ktorí nemali voči nej žiadne väzby počas štúdia.

sa, že na VŠT potrebujú pracovníka do výpočtového strediska.

Proste, potrebujú povedať, že tie roky v nich stále žijú.

Lenže ona bola čistá matematička. Skúsi to. Bude sa musieť
prispôsobiť. Ako tomu hovorí teraz – preformátovať sa. Nuž,
prvého augusta pred polstoročím nastúpila na pracovisko,
kde mali vtedy prvé počítače ODRA 1003, neskôr ODRA 1013.
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chýba akási vnútorná ambícia prekonávať sám seba, hľadať
vtedajších Tovární strojárskej techniky Piesok. Vydržal tam

v sebe túžby, sny, schopnosť abstrakcie. Na deskriptíve im hovo-

mesiac... Osud zamiešal karty inak. Ozval sa mu bývalý, o rok

rievame – ak vidíte oblečenú ženu, predstavte si ju v plavkách.

- Som Rožňavčan. Otec bol vojak z povolania, preto často býval

mladší spolužiak, Jožko Živčák. Povedal mu, že vedúci katedry,

To kvôli tej predstavivosti. Aby sa snažili veci vidieť abstraktne.

v Košiciach. A my sme istý čas bývali v Gemerskej Polome.

doc. Fedor Čupka, hľadá mladého absolventa na pedagogiku,

- Na chvíľu sa zamyslí. - Z dlhodobého hľadiska sa kvôli ro-

Zrejme najmä preto mi po základnej škole poradil, aby som

vedu a výskum na Katedru merania a regulácie. Tým, že ukončil

botizácii a automatizácii vo výrobe dá na obsluhu výrobných

sa prihlásil na Strednú priemyselnú školu strojnícku v Košiciach.

štúdium na tejto katedre, na detašovanom pracovisku fakulty

zariadení očakávať nižšia potreba vysokoškolsky vzdelaných

Aby som získal iný pohľad na možnosti, iný osobný rozmer.

v Prešove, nuž ho po roku presunuli do Prešova na tamojšie

ľudí. A tak treba absolventov pripravovať na nové poslanie – mať

A tak som strednú školu vyštudoval v Košiciach. Nikdy som

pracovisko. Bol už ženatý, mal deti, čakal, že mu čoskoro

schopnosť vyvíjať vlastné nové produkty a zároveň ich zaviesť

jeho radu neoľutoval. Lenže po maturite sa bolo treba opäť

pridelia byt. Nakoniec mu povedali, že s tým bytom v Prešove

do výroby, na trh. Proste, okrem schopnosti tvoriť nové riešenia

rozhodovať. Bol som vyznamenaný žiak. Ak mám byť úprimný,

to nebude také jednoduché. Prihlásil sa teda na miesto

a produkty, bude musieť byť absolvent aj podnikateľom, rea-

veľmi som sa nad ďalším štúdiom nezamýšľal. Nemudroval

referenta Odboru prevádzky VŠT v Košiciach. Paralelne s tým

lizátorom vlastných riešení. Snažíme sa ich na to pripraviť.

som. Iba mama sa ma pýtala, či pôjdem na vysokú školu. Lebo

pôsobil aj na katedre u profesora Slimáka. Ašpirantúru robil

učiteľ na priemyslovke jej prízvukoval – Váš syn má rezervy.

u profesora Budu v odbore strojárske technológie, pričom ju

Keď sa opýtam na plány, iba pokýve hlavou. V práci stabilizo-

Má na viac. Ja sa priznám, že som nemal žiaden jasný cieľ.

obhájil v roku 1990 (školiteľom bol prof. Slimák). Na Odbore

vať, personálne dobudovať odbor metrológia a v súkromnom

Väčšina kamarátov, aj tých, čo dosiahli na strednej škole oveľa

prevádzky medzitým už bol štyri roky jeho vedúcim. Osud aj

živote hlavná priorita zdravie a spokojnosť rodiny.

horšie výsledky ako ja, sa však rozhodla ísť na výšku, viacerí

tentoraz mal preň pripravený iný variant. Dostal ponuku, aby

na košickú techniku. Nuž, prečo by som nešiel s nimi aj ja.

od roku 1990 učil u profesora Slimáka. Vtedy to bola Katedra

A osud? Nič mu nevyčíta. Veď dosiahol viac, ako

automatizácie, merania a mechatroniky, teraz Katedra bi-

si mama i otec čo i len dokázali predstaviť.

Mama ho v tom rozhodnutí podporila. Už na strednej

omedicínskeho inžinierstva a merania. Od roku 2010 je

škole býval na internáte, takže to preň nebola žiadna

profesorom v študijnom odbore metrológia. Inauguračnú

- Otec bol vždy zástupca. Tak je to súdené zrejme aj

mimoriadna zmena. Bez dlhého mudrovanie sa celkom

prednášku mal na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

mne. Mama má takmer deväťdesiat, čiperná, o všetko

prirodzene rozhodol pre Strojnícku fakultu. Prvú skúšku

sa dokáže sama postarať. Ale snažím sa byť čo najčastej-

mal u profesora Badidu – a nedopadol najlepšie. V riadnom

Keď sa ho opýtam na kvalitu študentov, ako zvyčajne

šie s ňou a so svojou rodinou a tešiť sa zdraviu a z úspechov

termíne ju neurobil. Vyprovokovalo ho to. Vari som

sa usmieva, no... - Dnešný absolvent úplného vysokoškolské-

detí a vnúčat. Zaslúžia si to. Som taký rodinný typ.

horší, než iní? Všetky ostatné už urobil na prvý pokus

ho štúdia (teda vrátane doktorandského) je na úrovni niekdaj-

a červený diplom bol zaslúženým zadosťučinením.

šieho absolventa päťročného inžinierskeho štúdia. Prečo? Asi

- Náhoda je najvyššia forma riadenia - usmieva sa času pred viac
ako tridsiatimi piatimi rokmi. Nastúpil do rožňavského závodu
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spotrebiteľmi hodnôt, tak jednoducho nehovorí pravdu. My
Mimochodom, ťažké srdce má na krajanov v zahraničí.

nie sme len spotrebiteľmi zdrojov. Tie zdroje premieňame

O jeho osude, ako sám vraví, rozhodli traja ľudia – profesor

- Neviem prečo, ale Slováci si v zahraničí akosi nepomáhajú.

na výchovu novej generácie odborníkov, ktorí budú spo-

Kudela, docent Csontó a profesor Sarnovský. Diplomovku

Maďarské, poľské, portugalské klany držia spolu, dokážu si

ločnosti prinášať úžitok 35 – 40 rokov. Pripravujeme ich

robil na ústave Slovenskej akadémie vied. A dostal sa

pomáhať. Našinci nie. Neviem, čím to je. Ale nie je to dobré,

na budúce zmeny. Začína sa éra kontinuálnych zmien. Musíme

do projektu spracovania obrazu diaľkového prieskumu

lebo by sme v zahraničí mohli dokázať oveľa viac, ako teraz.

byť pripravení vyprodukovať ﬂexibilných ľudí schopných

Zeme. Doktorát robil tiež diaľkovo na ústave ... ČSAV. V okolí

Mrzí ma, že sa to týka aj ľudí, ktorých som vychovával.

predikovať zmeny minimálne o 2 – 3 roky dopredu. To je

profesora Kudelu videl to medzinárodné prostredie, zapáčilo

Máme obrovské možnosti cestovať, no aby ste sa mali

spotreba? To je ten najcennejší kapitál, ktorý má akákoľvek

sa mu. Aj samotná práca. Rozpoznávanie obrazu. Vtiahlo ho

na koho obrátiť, s tým je problém. Nerozumiem tomu.

spoločnosť. Treba cestovať, najmä do Ázie. Ja sa snažím

to, hoci... Pôvodne sa chcel venovať silnoprúdovej elektro-

nadaných mladých ľudí poslať do sveta. Jeden ide na tri

technike. Na strednej škole poznal skvelého učiteľa, ktorý

Ako vždy bol aj počas nášho stretnutia priamy,

v ňom prebudil záujem o elektrochémiu. Keď bol v USA

otvorený. Takého si ho pamätám dlhé roky.

na návšteve príbuzných a uvidel tam počítač, odrazu vedel,

Otvorenosť mysle je zrejme podmienkou úspešného

V hlase cítiť aj trochu sklamania, aj odhodlanie presadiť

že sa jeho predstavy o živote zmenia. Silnoprúd vytlačila ky-

pôsobenia vo vede, nič nesmie byť tabu.

svoju koncepciu bez ohľadu na nepriazeň okolností.

bernetika. Desať rokov pôsobil na pracovisku SAV. Doktorát

mesiace do Japonska, druhý na pol roka do Stanfordu.

- Viete, mám 57 rokov a už musím myslieť na to, komu

v odbore technická kybernetika získal 13.decembra 1992.

- Viete, nemám rád reči o tom, ako je u nás všetko zle. Aký

odovzdám naše Centrum inteligentných technológií. Úspešne

Bol to posledný doktorát udelený v Karolíne pred rozdelením

máme nefunkčný byrokratický aparát. To by ste museli zažiť

pôsobí na našej univerzite 22 rokov. Za ten čas sa u nás usku-

Česko-Slovenskej Federatívnej republiky. O pol roka prešiel

povedzme ten americký. V roku 1994 počas pobytu na istej

točnila skutočná mentálna transformácia. Cloudové technológie

zo SAV na Technickú univerztu v Košiciach. No rozhodujú-

univerzite som potreboval poslať 8 dolárov z jednej fakulty

sme nemali. Dnes máme, pracujeme na nich. Ovplyvňujú veľa

cim sa preň stal rok 1994. Vtedy získal projekt podporený

na druhú. Trvalo to neuveriteľné tri týždne. Niektorých našich

vecí. A my dokážeme držať krok a učiť sa, rozvíjať ich. Toto nie je

Európskou úniou na pobyt na univerzite v Stirlingu v Škótsku.

horlivcov by pri takom tempe asi od zlosti vystrelo. Nemám

spotreba, ale budovanie budúcnosti. Preto ma mrzí taký pohľad

Tri mesiace sa zoznamoval s preňho nesmierne príťažlivou

preto rád všetky tie reči o našej nemohúcnosti, korupcii

na univerzitné školstvo. Je to neobjektívne. Pre nás Slovensko

témou – umelou inteligenciou. Odtiaľ si doniesol vášeň pre

a podobne. Samozrejme, všetko to existuje. No nielen u nás.

so svojou úrovňou a mentalitou nemôže byť mierkou úspešnosti

neurónové siete. Rád chodí do Japonska, ale aj Číny. Tam cíti

Všade. Korumpovať môže ten, kto na to má. Korupcia prišla

alebo neúspešnosti. My sa musíme porovnávať s vyspelými pra-

tep budúcnosti. Tam sa zapája do prác, ktoré ďaleko pred-

s veľkým biznisom, s veľkými ﬁrmami, s potrebou mať

coviskami vo svete. Veľa mladých odchádza do zahraničia,

biehajú našu súčasnosť. Ale aj prednáša. Keď sme sa stretli

na svojej strane to, čo potrebujú. Preto ma dráždia tie reči

najmä do Čiech, lebo podobné vyjadrenia odrádzajú od štúdia

naposledy, práve sa chystal znova do Japonska a Číny.

o našom hlbokom morálnom úpadku. Prekáža to aj mne.

u nás. Hoci viem určite, že dokážeme vychovať skutočných
odborníkov aj my. No čo ich čaká potom? Plat, ktorý nemotivuje.

- Už to bude môj desiaty pobyt. Desať dní v Japonsku, pätnásť

- A univerzita? – opýtam sa opatrne.

Toto musíme riešiť. Aby bolo prečo ostávať tu a tu premieňať

v Číne. Tam pochopíte, že na tom vlastne nie sme až tak zle ako

- Osobne sa domnievam, že by sme si mali uvedomiť zodpoved-

svoje predstavy na realitu. Dúfam, že nový Technopark, ktorý

to niektorí vidia. Ani kultúrne, ani intelektuálne. Sme jednoducho

nosť. Ovplyvňujeme mladú generáciu. A najhoršie je, že príde

otvorí brány začiatkom októbra, bude motívom pre talentova-

iní. Alebo oni sú iní. Tam študent nezriedka zaspí na prednáške.

pedagóg a prednáša niečo, čo poslucháčov nezaujíma. To je

ných. Je to aj v našich rukách. Inak nemáme právo hundrať.

Nie som na to zvyknutý, hoci u nich to nie je nič nezvyčajné.

trestuhodné. Mrzí ma však aj postoj špičkových manažérov

Stalo sa mi, že aj na mojej prednáške niekto zaspal. Ja som

priemyslu voči školstvu. Ak niekto vyhlási, že školy sú len

ich zobúdzal a poprosil, aby buď počúvali, alebo odišli preč.
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z priemysloviek. Teraz pomáhali oni jemu. Všeobecne,
vzájomná pomoc bola prirodzenou normou štúdia. Bola to
skvelá atmosféra, ktorá ho napĺňala pocitom spokojnos-

na východ. Ako asistent na rodiacej sa Vysokej škole

ti. Dobre sa rozhodol, že prešiel na techniku! Profesor Buda,

technickej. Rástol odborne, prijímal nové výzvy, prežíval

ako vždy inovatívny, zriadil počas posledných troch ročníkov

Prvé, čo ma upútalo počas stretnutia v jeho kancelárii,

so školou jej potreby, aby čo najhodnotnejšie prispie-

krúžok nadaných, talentovaných študentov so špeciálnym

bola fotografia hneď vedľa dverí. Fotografia otca.

vala k premene rodného kraja na modernú súčasť novej

študijným programom. Rozdelil ich na skupinky a dával

Pre niekoho možno prirodzený prejav synovskej

Československej republiky. Bol vedúcim katedry matematiky,

riešiť konkrétne problémy. Študent Badida bol v skupinke

úcty. Pre mňa symbol. Symbol dedičstva.

podieľal sa na premenách školy. Nakoniec šestnásť rokov

spolu s docentom Šeminským a ich štúdium viedol profesor

bol prorektorom VŠT v Košiciach pre pedagogickú činnosť.

Milan Kováč pod skúmavým dohľadom profesora Budu.

pochádzal zo Zemplína. Z obce neďaleko dnešnej Šíravy.

- Takže predsa len dedičstvo? – provokujem, lebo

- Učili sme sa nielen riešiť konkrétne úlohy, ale aj vzájomne

Z typickej gazdovskej rodiny. Pred druhou svetovou

profesor Miroslav Badida bol jedným z dekanov

spolupracovať. Výborná skúsenosť. – zdôrazňuje

vojnou štúdium nebolo takou samozrejmosťou ako dnes.

v tých časoch azda najvýznamnejšej fakulty dnešnej

profesor Badida spomínajúc na tie časy. Súčasťou

Dedo bol v Amerike, ako mnohí iní aj on pracoval v bani.

Technickej univerzity v Košiciach – strojníckej.

takého nie tradičného štúdia bolo aj niekoľko skúšok

S tým dedičstvom je to trochu komplikovanejšie. Otec

Chcel zarobiť, vrátiť sa, kúpiť zeme. Tak sa aj stalo. Lenže

patriacich do programu ašpirantského štúdia.

so zemou pribudlo aj roboty. V tých časoch platil nepísaný

- Ono to bolo o niečo zložitejšie. Končiac Gymnázium

zákon. Gazdovstvo dedí najstarší syn. Otec mal staršieho

na Šrobárovej som vôbec neuvažoval o štúdiu na technike.

Študent Miroslav Badida ukončil normálne inžinierske

brata, bolo jasné, že gazdovstvo pripadne jemu. Jedného

Vždy to smerovalo k lekárskej fakulte. Dokonca ma na ňu aj

štúdium s červeným diplomom, s Cenou rektora VŠT i Cenou

dňa teda najstarší brat posadil svojho mladšieho bračeka

prijali, ba aj som na ňu nastúpil. Vydržal som tam týždeň.

ministra školstva SSR Vynikajúci študent. A keďže ročná

na rúru bicykla a hybaj s ním do Michaloviec. – Budeš

Odrazu som pocítil, že to nie je to, čo chcem. Išli sme s otcom

vojenská služba bola po skončení vysokej školy povinnos-

chodiť do školy! – rozhodol za neho. A tak môj otec chodil

za dekanom fakulty, že chcem odísť. Bol v šoku, že niekto, navyše

ťou, obliekol si vojenskú rovnošatu. Smer – letisko Praha

na gymnázium. No keď mali maturovať, prihrmela vojna,

študent s výbornými známkami zo strednej školy, chce odísť

Gbely. Keď sa po roku vrátil na Vysokú školu technickú

maturita sa nekonala. Namiesto nej sa prihlásil k svo-

zo všetkými vysnívanej medicíny. Ja som sa tam však necítil

a nastúpil do internej ašpirantúry, stal sa súčasťou širokého

bodovcom, že bude pomáhať oslobodzovať republiku.

dobre. Kamaráti išli zväčša na techniku, nejako ma to tam

tímu vedeného profesorom Budom zaoberajúcim sa v tom

Pri Liptovskom Mikuláši ho ranilo do ľavej ruky.

ťahalo viacej, radšej by som sa spolu s nimi venoval technike.

čase mimoriadne príťažlivou témou - kráčajúcimi, mobilnými

Boli sme vychovávaní v tom duchu, že tam, na Západe, pracu-

robotmi. V Československu boli prví, kto sa tomu venoval

júcich drasticky vykorisťujú. Lenže profesor W. Achenbach,

Vojna skončila, eufória pomaličky vyprchávala a život

Štúdium zvládal bez ťažkostí, až sa mu zdalo, že má akosi

s plnou vážnosťou.

ktorý sa mu venoval, ho zoznamoval s mnohými zaujíma-

ostal. Bol čas dokončiť, čo vojna prerušila. Nuž zorga-

veľa voľného času. Nuž sa rozhodol, že si priloží ešte

- Bola to ohromná výzva. - priznáva profesor Badida.

vými ľuďmi, priateľmi. Jedným z nich bol aj majiteľ veľkej

nizoval maturitu pre tých, čo ju kvôli vojne nemohli

trochu viac povinností. Zapísal sa na takzvané mimoriadne

absolvovať. Na gazdovstvo sa už nevrátil. Možno vďaka

štúdium matematiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity

Keď úspešne ukončil ašpirantúru, získal možnosť zúčastniť

v montérkach ako každý iný zamestnanec. Ak by ho niekto

tej vojnovej skúsenosti uvidel iné perspektívy. Pre seba,

P.J. Šafárika. Na technike však popri takzvaných vše-

sa zahraničného študijného programu DAAD v nemeckom

stretol na chodbe, myslel by si, že je to nejaký údržbár. A hosť

aj krajinu. Vzdelaných ľudí bude treba na vybudovanie

obecných predmetoch ako matematika, fyzika, deskrip-

Wuppertale.

z Košíc mohol tiež chodiť do tejto fabriky, rozprávať sa s pra-

novej republiky. Odišiel do Bratislavy na Prírodovedeckú

tívna geometria, v ktorých bývalý gymnazista vynikal

- To bola úplne nová skúsenosť. Odborná, ale aj v mnohých

covníkmi, sledovať vzťah majiteľa k svojim zamestnancom.

fakultu SVŠT. Keď končil, práve sa v Košiciach rodila

a vďaka tomu pomáhal spolužiakom, začali pribúdať

iných, niekedy pre mňa osobne nečakaných dimenziách.

nová technická vysoká škola. Neváhal ani chvíľu. Tam

aj odborné predmety. Tam začali mať navrch kamaráti

továrne Maschinen fabrik Ernst Thillenhaus. Do práce chodil

budú potrební ambiciózni, vzdelaní ľudia! Tak sa vrátil
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Aj fakulty oslavujú
Autor:

Rok významných výročí na FBERG

Ing. Silvia Michalková

V tomto roku FBERG oslávila dve

všetko dobré do ďalších rokov

sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Slová

významné výročia. Tým starším

a zároveň si trochu zaspomínať. Tak

vďaky boli určené všetkým súčasným

a historicky veľmi významným je

to bolo aj teraz pri oslavách FBERG

a minulým členov vedenia TUKE

255. výročie založenie Baníckej

pod „taktovkou“ dekana FBERG,

a FBERG, dekanom ostatných fakúlt

akadémie v Banskej Štiavnici a tým

prof. Ing. Michala Cehlára PhD.

TUKE, priemyselným a iným partnerom,

druhým je 65. výročie pôsobenia jej

ktorí zároveň z rúk dekana FBERG,

pokračovateľky Baníckej fakulty /

Oslavy FBERG sa konali 8.6.2017 sláv-

prof. Ing. Michala Cehlára, PhD., dostali

Fakulty baníctva, ekológie, riadenia

nostným zasadnutím Vedeckej rady

jubilejnú zlatú pamätnú medailu.

a geotechnológií na Vysokej škole

FBERG v Aule Maxima. Našu fakultu

inžinierstvo a Environmentálne manažérstvo. V súčasnosti je

technickej v Košiciach / Technickej

pozdravil rektor TUKE, prof. Ing. Stanislav

Oslavy boli obohatené krstom knihy

- Pri akejkoľvek príležitosti sa osobne stretával s pracov-

to študijný program Technika ochrany životného prostredia.

univerzite v Košiciach.

Kmeť, CSc., a viacerí významní hostia,

História baníckeho vysokého školstva

níkmi, prežíval ich radosti i smutné udalosti. Nezriedka im

Na našej katedre sme presvedčení, že táto problematika tu

z ktorých by sme radi spomenuli

na území Slovenska (autori Pavol

venoval dary pri rôznych jubileách. Bola to pre mňa absolútne

bude rezonovať dlho, že samotné výrobné systémy budú

História – základ osláv:

doc. Ing. Vojtecha Ferencza, PhD. - štátny

Rybár, Michal Cehlár) a slávnostným

nečakaná skúsenosť. - To „vykorisťovanie“ malo svoju

musieť byť environmentálne bezpečnejšie, prijateľnejšie pre

FBERG vychádza a nadväzuje na tradície

tajomník MH SR, Mgr. Nadežda Babiaková

odhalením pamätnej bronzovej tabule

ľudskú tvár! A on mohol v tej fabrike praxovať i podieľať

životné prostredie, teda aj výrobný sektor súvisiaci s ekolo-

slávnej Baníckej akadémie, ktorú

– primátorka mesta Banská Štiavnica,

(15. výročie podpisu Deklarácie pokra-

sa na vytváraní riadiacich systémov pre číslicovo riadené

gizáciou ekonomiky a života spoločnosti sa bude rozrastať,

v Banskej Štiavnici založila v roku

RNDr. Vlasta Jánová, PhD. – generálna

čovateľov duchovného dedičstva slávnej

obrábacie stroje. Bol v stave ich sám zostavovať.

bude si žiadať stále viac dobre pripravených odborníkov.

1762 panovníčka Mária Terézia,

riaditeľka Sekcie geológie a prírodných

Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici)

ako prvú svojho druhu na svete.

zdrojov MŽP SR, Dr.h.c. Ing. Peter

na Deliusovom pavilóne. Sviatočnú

- Dnes máme na škole aj študentov, ba aj pedagógov, ktorí

A praktický prínos? Z poličky vyberie hrubý štós papierov.

nemajú dlhé roky žiaden kontakt s reálnou praxou. Som pre-

Čičmanec, PhD. – predseda pred-

atmosféru osláv ukončilo vystúpenie

Banícka fakulta, dnešná Fakulta baníctva,

stavenstva a generálny riaditeľ

speváckeho zboru Collegium Technicum.

svedčený, že je to veľká škoda. A k Nemecku ešte pár poznámok.

- Nedávno sme v Japonsku získali patent na likvidáciu siníc

ekológie, riadenia a geotechnológií,

Hornonitrianskych baní a.s. Prievidza,

Tá prvá sa týka efektívnosti práce. My pracujeme veľa. Často

novou metódou. Priznali nám ho aj v USA, Kanade, iste pribudnú

stála ako jedna z troch zakladajúcich

JUDr. Ing. Peter Kúkelčík - predseda

Čo v závere zapriať našej vzácnej

opakujeme operácie zbytočne aj niekoľkokrát. Nemci sú oveľa

ďalšie krajiny. Je to cenný výsledok, na ktorom sa okrem mňa

fakúlt pri zrode Vysokej školy technickej

Hlavného banského úradu, Ing. Milan

jubilantke FBERG? Snáď to, čo jej

cieľavedomejší. Efektívnejší. Tomu by sme mali venovať veľkú

podieľali profesor Šebo, docent Šebo a Ing. Fedorčáková.

v Košiciach v roku 1952, dnešnej

Grohol – zástupca EÚ, páni dekani,

prospieva najviac – veľa zanietených

pozornosť už od štúdia. Druhá poznámka sa týka priamo vzťahu

Nie je však ojedinelým. Na našom účte máme okolo desať

Technickej univerzity v Košiciach.

prof. Dr. Péter Szücs, PhD. – Miškolc

študentov, skvelých pedagógov,

pedagóg a študent. Ponúkli mi možnosť byť konzultantom

úžitkových vzorov a patentov. Napríklad, patenty z oblasti

a doc. Ing. Jan Valíček, PhD. – Ostrava.

vedcov a veľa tvorivej invencie

pri príprave diplomovej práce nemeckého študenta. Nuž sme

recyklácie opotrebovaných automobilov. Snažíme sa s partnermi

Rok 2017 – rok osláv:

si dohodli stretnutie, prebrali tému a spoločne sme napísali akúsi

z praxe vytvoriť hmotu, ktorá by bola schopná pohlcovať

Oslavy, jubileá, výročia podobne

Prišlo i na slová vďaky. Dekan FBERG

osnovu, deﬁnovali hlavné oporné body. Keď si to pozrel nemecký

zvuk. Akusticky vhodný materiál. Zaujímavou oblasťou

ako narodeniny sú udalosti, ktorými

v úvodnom príhovore poďakoval

kolega, nechápal. Iba sa opýtal, či som to pripravil ja. Keď som

výskumu je aj tzv. psychoakustika, ktorej sa na pracovisku,

chceme vyjadriť poďakovanie, zaželať

všetkým zamestnancom FBERG, ktorí

prikývol, prejavil istú nespokojnosť. Veď toto mal urobiť študent

popri mnohých iných zaujímavých témach, venujeme tiež.

samostatne a ja som mal podľa neho iba korigovať jeho zámery.
On musí predsa pracovať samostatne. Cenná skúsenosť pre mňa.

Keď kráčame dole schodmi, zastavím sa pri nástenke s fo-

- uzatvára tému skúseností získaných pobytom v Nemecku.

tografiami doktorandov. Celkom dole sa na mňa pozerá
mladá ženská tvár. A pod ňou meno Ing. Anna Badidová.

Dlhý čas sa spolu s kolegami venoval téme automatizácie a robotizácie. Poznanie však nestojí na mieste.

Zdá sa, že dynastia Badidovcov na Technickej univerzite

Vážnou sa celkom prirodzene stala problematika

v Košiciach má potenciálnu nasledovníčku v tretej generácii.

ekológie, resp. environmentalistiky. Pochopiteľne, veľmi

Ak bude mať také zanietenie pre bádanie ako dve predošlé,

pružne zaradili do učebného programu nové témy.

možno dokáže preniesť štafetu do úplne novej doby.

- Situácia v životnom prostredí sa zhoršuje. Reagovali sme na to
zriadením dvoch nových študijných programov Environmentálne
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vo všetkých oblastiach jej pôsobenia.
ZDAR BOH!

Autor:
doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.

65. výročie založenia SjF TUKE

40 rokov života SvF TUKE

hlavnú cenu veľtrhu. Významný úspech

Začiatkom roka 2017 uplynulo už 40

a pedagogickej oblasti v súčasnom

príhovorov, následne hostí zaujal krátky

bol zaregistrovaný aj v oblasti auto-

rokov od založenia Stavebnej fakulty

období zaradila medzi stabilné fakulty

film o vzniku Stavebnej fakulty a jej

mobilovej výroby. Účasť a umiest-

TUKE, v poradí piatej fakulty vtedajšej

Technickej univerzity v Košiciach,

vývoji počas uplynulých štyridsiatich

nenie na svetových súťažiach v tejto

Vysokej školy technickej v Košiciach.

čoho dôkazom sú výborné výsledky,

rokov. Dôležitým bodom programu bolo

oblasti je toho presvedčivým dôkazom.

Požiadavky na stavebných odborníkov

ktoré dosiahla v komplexnej akreditá-

ocenenie dlhoročných spolupracovní-

vo východoslovenskom regióne,

cii vysokých škôl. Za všetkými dosiah-

kov a zamestnancov fakulty, ľudí, ktorí

Získanie Národnej ceny za kvalitu

ktorých nedostatok sa stále zvyšoval,

nutými výsledkami a tiež snahou stále

sa nemalou mierou podieľali na vzniku

a medzinárodnej akreditácie

boli impulzom k tomu, aby pred-

zlepšovať podmienky pre špičkový

a budovaní fakulty, rozvoji fakulty

študijného programu strojné inži-

stavitelia regiónu a už existujúcej

výskum a výchovu mladých stavebných

v oblasti pedagogiky, vedy a výskumu,

nierstvo, viaceré ocenenia za dok-

Vysokej školy technickej presadzova-

odborníkov je treba vidieť zanietený

propagácie a podpory fakulty počas

torandské, diplomové i záverečné

li myšlienku zriadiť Stavebnú fakultu.

kolektív pedagógov, výskumných pra-

jej existencie. Ocenenia si z rúk

covníkov a zamestnancov fakulty.

dekana fakulty, prof. Ing. Vincenta

práce sú dôkazom, že aj vzdelávanie
je na fakulte mimoriadne sledovanou

Za 40 rokov existencie fakulty jej

oblasťou hlavnej činnosti fakulty.

brány opustilo 177 úspešných dok-

Pri príležitosti osláv 40. výročia

borných a bronzových pamätných

torandov, 6058 inžinierov a 1741

založenia Stavebnej fakulty sa 17. mája

medailí prevzalo takmer 70 hostí a za-

Kvočáka, PhD., vo forme zlatých, strie-

V závere svojho vystúpenia pán dekan

bakalárov. Fakulta poskytuje vzdeláva-

konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej

mestnancov. Program osláv pokračoval

V dňoch 18. a 19. mája 2017 v rámci

Za obdobie svojej existencie

súčasníkom, ale i tým, ktorí boli súčasťou

nie v bakalárskom, inžinierskom a dok-

rady fakulty v Aule Maxima, na ktorom

aj v popoludňajších hodinách, a to

osláv 65. výročia založenia Strojníckej

Strojnícka fakulta vychovala viac ako

tvorby histórie a vytvárali budúcnosť

torandskom stupni štúdia v študijných

sa zúčastnilo vyše 450 významných

kultúrnym a spoločenským večerom

fakulty Technickej univerzity

5 059 bakalárov, 18 790 inžinierov

SjF v štruktúre verejných vysokých

odboroch Pozemné stavby, Inžinierske

hostí z domácich a zahraničných part-

v Dome umenia, kde si hostia vy-

v Košiciach sa uskutočnila slávnostná

a 662 kandidátov vied, resp. dok-

škôl Slovenskej republiky, úprimne

konštrukcie a dopravné stavby,

nerských fakúlt a univerzít, vedenie

chutnávali priateľskú atmosféru

akadémia, udelenie čestných

torandov (z toho 216 s vedeckou

poďakoval. Po vystúpení dekana

Stavebníctvo a Environmentálne inži-

Technickej univerzity v Košiciach, dekani

až do skorých ranných hodín.

doktorátov a ocenení v Aule Maxima.

hodnosťou CSc. a 446 s PhD.).

vystúpil rektor TUKE. Vo svojom prejave

nierstvo. Vo všetkých štyroch študijných

fakúlt TUKE, zástupcovia podnikateľskej

vyzdvihol vynikajúce výsledky fakulty,

odboroch má fakulta udelené práva ha-

sféry, verejnej správy, spolupracovníci

Autori:

Ocenením a uznaním dosiahnutých

Počas uplynulých takmer 65 rokov

ktoré trvale dosahuje aj z hľadiska me-

bilitácií a inaugurácií. Fakulta sa svojimi

a zamestnanci fakulty. V rámci programu

prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.,

výsledkov fakulty v uplynulom období

od jej druhého vzniku sa fakulta vy-

dzinárodného porovnania. Na slávnost-

výsledkami vo vedeckovýskumnej

bolo prednesených viacero pozdravných

doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.

v pedagogickej, vedeckovýskumnej

pracovala na uznávanú vedecko-vý-

nej akadémii vystúpili so svojimi posol-

oblasti a spolupráce s praxou bola účasť

chovnú inštitúciu doma i v zahraničí.

stvami dekani a zástupcovia priemyslu.

okolo 200 pozvaných hostí. Medzi naj-

V súčasnosti je SjF treťou najväčšou

významnejšími hosťami, ktorí prijali

fakultou z 9 fakúlt TUKE a je jej

Na návrh SjF pri príležitosti

pozvanie Dr.h.c.mult.prof. Ing. Františka

pevnou súčasťou. Študuje tu 14 %

65. výročia založenia TUKE udelil rektor

Trebuňu, CSc., dekana SjF TUKE, boli

študentov celej univerzity.

najvyššie vyznamenania unvierzity -

prezident Slovenskej republiky v rokoch

čestné doktoráty Doctor Honoris Causa

2004 –2014, Dr.h.c. Doc. JUDr. Ivan

Pracoviská fakulty svojou profiláciou

- prof. Ing. Petrovi Kneppovi, DrSc. z FBMI

Gašparovič, CSc., a rektor TUKE, prof.

už dnes plne reagujú na významné

ČVUT v Prahe a prof. RNDr. Miroslavovi

Ing. Stanislav Kmeť, CSc., s vedením

smery, ktoré sú definované strategický-

Doupovcovi, CSc., prorektorovi

univerzity, predseda Správnej rady

mi dokumentmi RIS3, Priemysel 4.0 či

VUT v Brne.

a dekani fakúlt Technickej univerzity

pripravovanými zmenami v Národnom

v Košiciach, rektori, prorektori a dekani

programe rozvoja výchovy a vzde-

Po udelení čestných doktorátov z rúk

partnerských slovenských univerzít

lávania. Fakulta veľmi významným

dekana si medailu Dr.h.c. prof. Jána

a strojníckych fakúlt, ako aj dekani

spôsobom reagovala aj na aktuálne

Budu, DrSc.- najvýznamnejšie ocenenie

a bývalí dekani strojníckych fakúlt

požiadavky praxe vo väzbe na profil

fakulty za rozvoj strojárstva, podporu

z Českej republiky a Poľska. Pozvanie

absolventa a hlbšie prepojenie vzdelá-

a budovanie Strojníckej fakulty -

z priemyselnej praxe prijali prezident

vania a praxe. Dôkazom týchto skutoč-

prevzalo 12 významných osobností spo-

Zväzu automobilového priemyslu,

ností je v posledných štyroch rokoch

ločenského a hospodárskeho života.

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay DrSc.,

účasť fakulty na troch medzinárod-

Ďalej bolo udelených 13 zlatých, 18 pla-

a významní manažéri výskumných

ných strojárskych veľtrhoch, na ktorých

tinových a 39 pamätných medailí osob-

a výrobných firiem Slovenska.

so svojimi exponátmi vždy získala

nostiam vedecko-technickej komunity.
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Následne sme sa pobrali po zlatej

vedcoch a videli sme všetky detaily ro-

nich najzaujímavejšia. Najkrajšie

12. ročník detskej

ceste na Fakultu baníctva, ekológie,

zobratého auta. Podobne aj popoludní

prevedenie potom spolu s ostatnými

riadenia a geotechnológií, kde sme

na Strojníckej fakulte bol program, ktorý

týždňovými súťažami ocenili zástup-

si po vzore starých zlatokopov

pripravil p. prodekan, doc. Ján Kráľ, spolu

covia vedenia univerzity počas sláv-

vyryžovali svoje vlastné maličké

s kolegami, rozdelený do 3 atraktívnych

nostnej promócie. S blížiacou sa 14-tou

univerzity TUKE

nugetky zlata a taktiež sme sa zahrali

stanovíšť. Deti mali možnosť si vyrobiť

hodinou sa Aula Maxima postupne

na hľadačov pokladov potom, čo nás

drevené autíčko, nasimulovať proces

zapĺňala rodičmi, starými rodičmi

pán doc. Mário Molokáč oboznámil

výroby auta, ovládať malé elektrické

a inými rodinnými príslušníkmi, ktorí

s GPS súradnicami skrytého pokladu

vozidlo a zajazdiť si na „BAVORÁKU“.

prišli v tento slávnostný deň podporiť

„Sme TU pre deti“

(II. turnus). Poobede sme sa v Prešove

Prekvapením bolo elektrické auto

svojich malých študentov. Po povzbudi-

na Fakulte výrobných technoló-

a kabriolet, na ktorých si deti užili

vom príhovore prorektora, prof. Ervina

gií pod vedením doc. Ing. Mareka

rýchlu jazdu. Najviac sme si vychutnali

Lumnitzera, sa vykonal promočný

Kočiška, PhD. dozvedeli niečo o 3D

jazdenie na Shell Eco-marathon pre-

akt, po ktorom sa čerství absolventi

je úspešne za nami

skenovaní za pomoci senzora Kinect,

tekárskych autách a na zmenšenine

detskej univerzity 2017 rozišli držiac

Autor:

otestovali sme rôzne materiály

džípu s vodíkovým pohonom.

v rukách svoje univerzitné diplomy.

Ing. katarína Valentová

v skúškach pevnosti a taktiež sme
Posledný deň dopoludnia patril Leteckej

Veríme, že bohatý program naplnený

fakulte, kde deti p. prodekan, Mgr. Peter

predovšetkým objavovaním a putovaním

Štvrtok dopoludnia strávili deti

Čekan, zasvätil svojou prednáškou

za vedou a technikou bol pre deti nielen

na Fakulte elektrotechniky a in-

do histórie, súčasnosti aj budúcnosti

veľkým zážitkom, ale aj prínosom pre

sa ponorili do tajov 3D tlačiarní.

Ani upršané počasie neodradilo ne-

kolegovia umožnili deťom realizovať

kde deti mali možnosť vytvoriť fotografie

formatiky na 5 pútavých stano-

letectva. Ďalej sme sa dozvedeli niečo

ich budúcnosť. Za úspešné ukončenie

dočkavých účastníkov, druhý júlový

chemické pokusy v laboratóriách, písať

z rastlín pomocou kyanotypie a v dvoch

vištiach pripravených p. prode-

o rádiových anténach, riadení leteckej

detskej univerzity 2017 patrí vďaka

pondelok, od oficiálneho zápisu, ktorým

neviditeľným atramentom, stanovovať

učebniach, kde sme si mohli fúkacími

kankou, Ing. Máriou Gamcovou,

dopravy pri simulátore pre cvičenie

garantom za jednotlivé fakulty TUKE,

sa stali študentmi detskej univerzity

vitamín v ovocí, hrať sa so slonou pastou,

fixkami ozdobiť tričká, simulovať

a jej tímom. Pestrý svet robotov

letových dispečerov a pozreli sme

Akademickému športovému centru,

TUKE. Svojím slávnostným príhovorom

dozvedieť sa čo-to o zrode a živote

známe počítačové hry či vypočuť si

predstavil zvedavým študentom

sa zblízka na vojenskú helikoptéru.

Jedálni na ul. Němcovej 5, zamestnan-

ju otvoril p. prorektor, prof. Ervin

plechovky, pozrieť si ako fungujú

pôsobivé piesne s textami plnými

robot Nao. Vypočuli sme si prednášku

Detská predstavivosť ich na chvíľku

com rektorátu a v neposlednom rade re-

Lumnitzer, a zaprial deťom týždeň plný

mikroskopy a makroskopy, ako aj vyrobiť

slovných hračiek a prešmyčiek.

o On a Ona, teda tranzistore

vyniesla vysoko do zemskej atmosféry

alizačnému tímu v zložení: animátori

výnimočných objavov a nezabudnuteľ-

si odliatky z roztaveného hliníka či

a dióde, a vyskúšali sme si aký je to

a zaradila medzi skúsených rytierov

- Bc. Martin Havrilla, Ing. Ľuboslav

ných zážitkov. K prianiam sa na diaľku

odliať si vlastné voňavé mydielko.

V stredu deti zvládli absolvovať

pocit, keď nás zasiahne elektrický

nebies. Popoludní v súťaži „TUKE – výzva

Ilečko, Maryna Liehkova, Nikoleta

pripojili aj zástupcovia partnerov

3 fakulty. Začalo sa na Ekonomickej

prúd. Zasúťažili sme si v troch dis-

pre tvoju budúcnosť“ museli deti

Suchá, Bc. Simona Starinská, Michal

projektu zo spoločnosti A4ka, s.r.o.

Utorok sme ako prvú poctili svojou

fakulte s prednáškou pod vedením

ciplínach, ktoré boli zamerané

tvrdo premýšľať, aby si vedeli vybrať,

Varnavčin, fotograf - Ing. Róbert Klik,

a Quark, Magazín o vede a technike.

návštevou Stavebnú fakultu, kde si pre

Ing. Daniely Petríkovej, kde sme

na presnosť a rýchlosť. Zaujala

ktorá z mnohých zaujímavých aktivít

kameraman - Hugo Činčala a garant

Zápisy zo skrípt svedčia o tom, že

nás pracovníci fakulty pod vedením

sa dozvedeli, ako funguje naša

nás tiež prednáška o bláznivých

či zážitkov z celého týždňa bola pre

projektu - Ing. Katarína Valentová.

z úvodnej prednášky Ing. Kataríny

pána prodekana, doc. Petra Mesároša,

ekonomika, prečo platíme dane,

Valentovej si deti odniesli základné

pripravili štyri stanovištia, pri

nahliadli sme do zákutí „divných daní“

fakty o univerzite, prezreli si rektorátne

ktorých si deti mohli vyskúšať rôzne

a taktiež sme si vyrazili naše prvé

priestory vrátane Laboratória železnič-

aktivity. Najprv sme sa niečo naučili

mince (I. turnus), a pod vedením Mgr.

nej dopravy so zmenšeným modelom

o 3D skeneroch, potom sa deti zahrali

Ing. Tomáša Malatinca sme sa dozvedeli

reálnej vlakovej trate a zvečnili sa

na bytových architektov, taktiež

niečo o tom ako fungujú dane, vyrazili

do svojich prvých indexov. Súťažilo

sa zoznámili s virtuálnou realitou

sme si vlastné mince a nakoniec sme si

sa v rôznych športových disciplínach

a napokon sme simulovali útek stavbára

overili svoje vedomosti v krátkom kvíze

či v telocvični, či na atletickom štadióne.

z práce v plnej pracovnej výstroji.

(II. turnus). Pobrali sme sa na Fakultu

Všetci boli za svoje výkony odme-

baníctva, ekológie, riadenia a geo-

není medailou, ktorú zúčastneným

Poobede na Fakulte umení si nás pod

technológií, kde nás pani doc. Lucia

na krk zavesil Ing. Ľubomír Hlivák.

vedením Mgr. Lenky Jakubčákovej za-

Domaracká zasvätila do tajov baníctva.

Pondelkový popoludňajší program

mestnanci fakulty rozdelili znova

Povedali sme si niečo o strojoch,

mala na starosti Fakulta materiálov,

do štyroch skupín. Všetci sa tak

ktoré pracujú v baniach, o tom, ako

metalurgie a recyklácie, kde

postupne vystriedali v ateliéri, kde

sa ťažia rôzne materiály a taktiež sme

prof. Beatrice Plešingerová a jej

sa modelovali sochy, v tmavej komore,

navštívili expozíciu nerastov (I. turnus).
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Autor:
Ing. Peter Kaľavský, PhD.

Košické deti si užili
športové leto s TUKE

Zoskok parašutistov
Autor:
Mgr. Ľuboš Vojtaško

do areálu TUKE
Pri príležitosti 65. výročia vzniku

Takmer 50 detí sa zúčastnila 2. ročníka

na Aničke. Najväčšie sympatie si však

a taktiež tréneri z Katedry telesnej

TUKE a v rámci futbalového turnaja

športovo-cykloturistického kempu orga-

získalo vodné lyžovanie, ktoré si deti

výchovy TUKE Ľuboš Vojtaško, Daniel

o pohár dekana Strojníckej fakulty

nizovaného Katedrou telesnej výchovy

vyskúšali na vleku na Košickom Jazere.

Vasilišin, Kristína Horizralová, Matej

bol dňa 3.5.2017 vykonaný zoskok

technickej univerzity v Košiciach. Deti

Presuny medzi jednotlivými športovis-

Timkovič, Vladimír Harčarik a Rastislav

parašutistov na štadión Technickej

vo veku 8-14 rokov mali možnosť počas

kami deti absolvovali na bicykloch a tak

Švický. Spoluorganizátorom bola

univerzity v Košiciach. Zoskok bol

dvoch týždňov prázdnin zdokonaliť sa

v priebehu týždňa najazdili viac ako 60

mestská časť Sever, ktorá zabezpeči-

vykonaný z lietadla Cessna-172, ktoré

v bedmintone, ﬂorbale, stolnom tenise,

kilometrov. Počas týždňa nechýbala

la účastnícke balíčky a medaile a trofeje

pilotoval Michal Svrčula. Peter Kaľavský

vybíjanej a zoznámiť sa aj s menej

súťaž športových zručností a športový

pre najšikovnejších. Technická univerzita

(Letecká fakulta), Martin Jakab a Milan

známymi športami ako speedminton, či

vedomostný kvíz. V poslednom dni

v Košiciach tak ukázala, že popri organi-

Kocík vykonali zoskok z výšky 1200

fresbee. To všetko v prostredí vynikajúco

sa deti zoznámili s turisticky zaujímavým

zovaní letnej Detskej univerzity venuje

metrov s vlajkou TUKE a s vlajkou

zariadených športovísk Technickej

okolím Košíc – s chatou na Hrešnej

veľkú pozornosť deťom aj na úrovni

Strojníckej fakulty. Parašutisti takto

univerzity v Košiciach. Malí športovci

a s Ružínskou priehradou. Ako inštruk-

ich pohybového a telesného rozvoja.

symbolicky doviezli na padákoch

taktiež získali základné zručnosti jazdy

tori počas dvoch týždňov sa vystrie-

pozdrav zhora a TUKE popriali

na kanoe, kajaku a rafte na lodenici

dali šiesti telovýchovní pedagógovia

do budúcnosti len vždy modré nebo.
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Autori:
Ing. Jozef Mocnej,

teplo“, kde počet oviec mnohonásobne

pracovného plánu. V novom výskumnom

Vo voľnom čase som však tiež

prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

presahuje celkové obyvateľstvo

tíme som sa adaptoval rýchlo, odborné

nezaháľal. Precestoval som severný

a kde by prírodná scenéria

vedenie môjho hosťujúceho školiteľa

aj južný ostrov Nového Zélandu, no

mala vyrážať dych.

bolo na vynikajúcej úrovni a s kolegami,

bol som sa pozrieť aj do Austrálie či

ktorí boli z rôznych kútov sveta,

Indonézie. Keď sa už človek vyberie

som nadviazal pevné priateľstvá.

na opačnú stranu Zeme, chce toho

Rozhodne to bola vynikajúca skúsenosť

prejsť a vidieť čo najviac. Najmä, ak

a po šiestich rokoch pôsobenia

má príroda Nového Zélandu vyrážať

v jednom prostredí aj príjemná zmena.

dych. A vyráža? Absolútne! Jej rozma-

Na Nový Zéland som išiel primárne

Medzi hlavnými výstupmi pobytu sú

nitosť a krása je skutočne fascinujúca.

za štúdiom na Victoria University

spoločné články, ale takisto aj na diaľku

of Wellington. Mojim hosťujúcim

úspešne absolvovaná dizertačná

školiteľom sa stal prof. Winston Seah

skúška na tému „Decentralizovaná

a pod jeho vedením som realizoval

IoT architektúra pre efektívne

aktivity na základe dohodnutého

využívanie dostupných zdrojov“.

Pobyt na Novom Zélande

Zhodnotenie
Na záver by som paradoxne začal úvodom. Ak premýšľate nad obohatením
svojich znalostí prácou či štúdiom v zahraničí, no popritom by ste sa radi aj zabavili, ideálne s novými priateľmi a aktuálne už dlhšiu dobu na vás vplýva tá istá

Štúdium

rutina, potom je zahraničný pobyt tou

hore nohami

ako očakávate – zážitok,

správnou voľbou.
A aké to teda je? Presne také,
na ktorý sa nezabúda!

– vitaj Nový Zéland!
Cestovanie už dávno nie je výnimočná

pod vedením pani prof. Ivety

sa naňho dať (nakoniec, ako pri všetkých

udalosť. Naopak, stalo sa neodmysliteľ-

Zolotovej, CSc. a posledných

životných rozhodnutiach). Jedným

nou súčasťou nášho života – cestujeme

desať mesiacov som strávil

z mojich motívov boli široké možnosti

za prácou či štúdiom, cestujeme

na Victoria University of

cestovania. Ešte pred nástupom na dok-

za oddychom, cestujeme za novými aj

Wellington na Novom Zélande.

torandské štúdium som sa dopočul

starými známosťami. Alebo cestujeme,

o možnosti vycestovať na Nový

aby sme skrátka cestovali, vyšli z rutiny

Zéland cez projekt Erasmus Mundus

a zažili nové dobrodružstvo. No aké to je,

Thelxinoe, čo ma okamžite zaujalo.

ak sa všetky tieto dôvody spoja dokopy?

Prečo Nový Zéland?

Dovoľte, aby som sa vám predstavil,

Doktorandské štúdium ponúka

trpezlivo som si vyčkal na ďalšie kolo.

volám sa Jozef Mocnej, som interným

nespočetné množstvo výhod, ale takisto

To sa nakoniec ukázalo aj ako úspešné

doktorandom na Katedre kybernetiky

má aj svoje špecifiká, a tak by záujem-

– bol mi schválený desaťmesačný pobyt

a umelej inteligencie FEI TUKE

covia mali mať jasné motívy, prečo

do krajiny, kde je „v lete zima a v zime

A hoci prvý rok som pre administratívne
obmedzenia prihlášku podať nemohol,
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Viedol som semináre

I provided seminars

v Starkville vďaka

in Starkville thanks

Erasmus+

to Erasmus+

Vďaka úspešnej spolupráci KEMT, FEI

v sobotu ráno odbehol aj na miestny trh

Thanks to the successful collabora-

of Starkville. I would walk to the

s výskumným centrom CAVS – Center for

(community market). Zaujali ma autobusy

tion of KEMT, FEI, TUKE with the Center

local Community market on Saturday

Advanced Vehicular Systems v Starkville

v štýle starobylých električiek, ktorými

for Advanced Vehicular Systems (CAVS)

mornings for fresh produce and baked

som v minulom roku v máji dostal

univerzita v spolupráci s mestom

in Starkville last year, I received an

goods. I was taken by the old-style tram

pozvanie, aby som v júni viedol semináre

zabezpečuje bezplatnú verejnú

invitation in May to provide seminars

buses that the university provides as

o akustickom modelovaní ľudskej reči

dopravu. Podarilo sa mi navštíviť:

on acoustic modeling of human speech

free public transportation in coope-

a sieťových technológiách využiteľ-

blízky Noxubee National Wildlife

and networking technologies that can be

ration with the city. I was able to visit

ných v robotických aplikáciách. CAVS

Refuge a vidieť krokodíly; Graceland

used in robotic applications. CAVS is part

nearby Noxubee National Wildlife

patrí pod Bagley College of Engineering,

- sídlo Elvisa Presleyho v Memphise,

of the Bagley College of Engineering at

Refuge and see alligators, Graceland

Mississippi State University (MSU)

kde som si nenechal ujsť aj rieku

Mississippi State University (MSU) and

- Elvis Presley‘s mansion in Memphis,

a venuje sa okrem vývoja ekologických

Mississippi v Tom Lee parku a French

is dedicated to developing ecological

where I was able to see the famous

pohonov aj virtuálnej realite, robotike

Camp – múzeum prvých usadlíkov.

cars as well as research focused on

Mississippi River in Tom Lee Park.

či fyzikálnemu modelovaniu. Môj učebný

virtual reality, robotics, and compu-

plán bol veľmi intenzívny a počas

V rámci môjho pobytu mi bolo

tational modeling. My teaching plan

As part of my stay, it was a great honor

12 dní na CAVS obsahoval 14 hodín

veľkou cťou verejne odovzdať

was very intense, and for the 12 days

for me to publicly present the com-

prednášok, workshopov a konzultácií.

pamätnú medailu Dr. Rogerovi

I visited CAVS I performed 14 hours of

memorative medal to Dr. Roger King

Kingovi od rektora našej univerzity,

lectures, workshops and consultations.

from the Rector of our University prof.

Počas môjho pobytu som učebný

prof. Stanislava Kmeťa, za účasti vice-

plán koordinoval s Dr. Danielom

prezidenta pre výskum a ekonomický

During my stay, I coordinated the

Shaw – the MSU Vice President for

Carruthom, zástupcom riaditeľa CAVS.

rozvoj MSU, Dr. Davida Shawa.

curriculum with Dr. Daniel Carruth, an

Research and Economic Development.

Na dennej báze som spolupraco-

Kmeť with the participation of Dr. David

Associate Director at CAVS. On a daily

val s Christopherom Hudsonom - dok-

Moja veľká vďaka patrí Erasmus+

basis, I worked with Mr. Christopher

My great thanks belong to the Erasmus+

torandom, ktorý má na starosti vývoj

koordinátorom Ing. Valentovej

Hudson, a PhD student in charge

coordinators Ing. Valentová and Dr.

aplikácií pre robota Jaguar a jeho

a Dr. Carruthovi za to, že sa nám

of developing Jaguar robot appli-

Carruth for the fact that we were

využitie pri policajných operáciách.

spoločne podarilo realizovať

cations and integrating robots and

able to complete all of the necessary

behom mesiaca všetky potrebné

interfaces into tactical teams.

documents from the two universities

Z cesty som si priniesol množstvo

dokumenty z oboch univerzít, čo

krásnych zážitkov, aj keď počas týždňa

bol malý zázrak. Vďaka patrí aj

I had many wonderful experiences

miracle. Thanks also to prof. Cižmár

som bol v plnom pracovnom nasadení

prof. Čižmárovi za nájdenie spôsobu

during this trip. During the week, I was

for finding the way to facilitate this

a po nociach som dokončoval prednášky

ako cestu realizovať a Ing. Gamcovej

very busy and I worked on finishing my

experience and Ing. Gamcová for orga-

a prezentácie v zaujímavom historic-

za organizačnú podporu z FEI.

lectures and presentations at the in-

nizational support from the faculty.

kom hoteli Chester priamo na Main
Str. v centre Starkvillu, kde som si
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within one month, which was a small

teresting and historic Hotel Chester
Ing. Matúš Pleva, PhD.

directly on Main Street in the center

Dr. Matúš Pleva
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prostredie samotné. Autori výstavy
sa doslova vyhrali do detailov – v sekcii
vesmíru na návštevníkov dýchal chlad,
vo veternej sekcii ste si mohli na vlastnej
koži vyskúšať rôznu silu vetra či pozrieť
umelecké inštalácie, v ktorých vietor
zohrával kľúčovú rolu. Veda, nové technológie a umenie si tu podávali ruky
spôsobom, ktorý vytváral kompaktný
a pôsobivý celok. Ako doktoranda
FBERG v študijnom programe Využívanie

Expo Astana 2017 –
Energia budúcnosti

Autor:

INSIDE INSIGHT
Dizajnérska výstava Katedry dizajnu FUTU v Kunsthalle v Budapešti

Ing. Daniel Šlosár
a ochrana zemských zdrojov energie
moju pozornosť samozrejme najviac

Dizajn v podaní študentov a absolventov

univerzita v Budapešti) a vysoké školy

„Výstavou INSIDE INSIGHT sme chceli

Od 10. júna do 10. septembra

vznikajúcu z pohybu. Každé z podlaží

pútali najnovšie vynálezy v oblasti ob-

Katedry dizajnu Fakulty umení TUKE bol

z miest Pécs, Eger a Šopron. Výstava

predstaviť dizajnérsku prácu, ktorá

sa v kazašskom hlavnom meste

bolo tematicky zamerané. V smere

noviteľných zdrojov energie – za všetky

takmer celé leto prístupný medzinárod-

v Kunsthalle prebiehala súbežne

nemá komerčný charakter, ale poukazuje

Astana konala medzinárodná výstava

návštevy, od 7. po 2. poschodie mohli

spomeniem aspoň Vortex Bladeless,

nej verejnosti v Kunsthalle (Műcsarnok)

s maďarským Národným salónom,

na uvoľnenejší typ kreativity. Myslíme

Expo Astana 2017 – Future Energy

návštevníci postupne prechádzať

ktorý vyrába elektrickú energiu pri

v Budapešti. Výstava s názvom INSIDE

ktorého súčasný ročník bol zameraný

to však vážne s víziou, že takéto práce

(Energia budúcnosti). Za hlavný cieľ

tematickými sekciami zameranými

nárazoch turbulentného vzdušného

INSIGHT bola zameraná na priestor

práve na dizajn a úžitkové umenia.

môžu hľadať a nachádzať také prístupy,

si stanovila podnietiť celosvetovú

na energiu vesmíru, slnečnú a veternú

prúdu na vertikálny valec a Heliovis,

interiéru a ponúkla pohľad na rôznorodé

diskusiu na tému udržateľného prístupu

energie (ktorá je, mimochodom,

ktorý prináša prevratnú technológiu

možnosti v dizajne pre bývanie, aj náhľad

Dizajnérske produkty, ktoré tvorili výber

k udržateľnému rozvoju. Spôsoby akými

k energii a znižovaniu emisií CO2.

v Kazachstane bohato využívaná),

v oblasti cylindrických koncentrač-

do procesu dizajnérskej tvorby. Výstava

výstavy INSIDE INSIGHT, spája okrem

žijeme symptomaticky odrážajú naše

biomasu, kinetickú a vodnú energiu.

ných zariadení na ohrev médií. Veľkým

bola v priestoroch Kunsthalle otvorená

spoločnej témy, ktorou je dizajn pre

domovy. To je téma, ktorá nás zaujala

Ústredným prvkom výstavy bol

Prízemie bolo venované prezentácii

prekvapením bola prezentácia termo-

30. mája a prebiehala až do 13. augusta.

bývanie, aj to, že predstavujú alternatí-

a veríme, že práca pedagógov v tomto

Nur Alem (Sféra), najväčšia sférická

Kazachstanu a jeho vízie energetic-

jadrového reaktoru Tokamak, ktorého

vy ku komerčnej produkcii, obsahujúce

procese je omnoho dôležitejšia, ako

budova na svete s priemerom 80

kej budúcnosti. Po výstave sa Nur Alem

výskum Kazachstan slávnostne spustil

Výstava INSIDE INSIGHT bola

silné významové a symbolické

by sa mohlo zdať,“ povedal prof. Tibor

metrov a výškou 100 metrov, ktorá

transformuje na inovačné centrum

tesne pred zahájením výstavy. Spustenie

súčasťou série výstav prezentu-

odkazy. Ďalším spoločným menova-

Uhrín, vedúci Katedry dizajnu FU,

spolu so zvyškom expozície v náv-

a má tiež ambíciu stať sa významným

tohto výskumu poukazuje na technolo-

júcich vysoké školy s umeleckým

teľom exponátov je pomerne veľká

a zároveň jeden z kurátorov výstavy.

števníkoch ľahko vzbudila dojem, že

výskumným a kultúrnym centrom.

gickú vyspelosť a ochotu Kazachstanu

zameraním, pre ktorú je v budapeš-

tvorivá sloboda, ktorá predchádza-

investovať veľké financie do inovácií.

tianskej hale umenia vyhradený

la ich vzniku. Študenti mohli k práci

Rovnocenné miesto v prezentá-

výstavný priestor Műcsarnok#Box.

na zadaniach pristupovať ako k forme

cii mali diela študentov vizuálnej ko-

sa nachádzajú v meste budúcnosti.

ktoré nabádajú ku zmene od konzumu

Počas expozície hostil Nur Alem pavilón

Silnou stránkou Múzea budúcnosti

domáceho Kazachstanu spolu s Múzeom

boli samozrejme najnovšie inovácie,

Okrem centrálnej budovy tvorilo

Výstava Katedry dizajnu bola vôbec

sebavyjadrenia a pre svoj dizajnér-

munikácie, ktoré reagovali priamo

budúcnosti, v ktorom bolo v rámci

za zmienku, ale určite stojí aj ich

expozíciu samozrejme aj množstvo

prvou zahraničnou prezentáciou

sky výskum si zvoliť ľubovoľný predmet

na vystavené produkty alebo samotnú

ôsmich podlaží možné vidieť množstvo

samotná prezentácia – kombinácia di-

národných pavilónov, ktoré okrem

v sérii, dovtedy sa totiž v rámci tejto

záujmu, či fenomén. Aspekty, ktoré

tému výstavy, a graficky dopovedali

inovácií z oblasti zelenej energie, ktoré

gitálnych, multimediálnych a in-

krajiny samotnej prezentovali

výstavnej iniciatívy predstavili jedine

týmto výberom kurátorská koncepcia

predstavenú víziu podôb bývania.

sú v súčasnom svete dostupné – naj-

teraktívnych technológií pôsobila

najnovšie vynálezy v oblasti zelenej

maďarské vysoké školy. TUKE tak vy-

zdôrazňuje, sú udržateľnosť a stálosť

inovatívnejšie dopravné prostried-

skutočne na všetky zmysly. V jednotli-

energie. V pavilóne Slovenskej

striedala budapeštianske univerzity

dizajnu, ale aj jeho dočasnosť a pomi-

Autor:

ky, riešenia využívajúce energiu vetra,

vých častiach výstavy sa menili nielen

republiky sa predstavili dva startupové

MOME (Vysoká škola umení a dizajnu

nuteľnosť, s dôrazom na emocionalitu

Silvia Bárdová

vody, Slnka, ale aj napríklad energiu

objekty samotnej expozície, ale aj

projekty – Ecocapsule a Chargebrella.

Moholy-Nagy) a METU (Metropolitná

predmetov, ktoré utvárajú naše domovy.
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Úspechy tímov
zo Startup centra TUKE
a Inkubátora TUKE

v Kodani. Medzi ocenenými projektami

získalo nomináciu v kategórii Best

CESAwards je súčasťou ocenení Global

bol tiež startup Hipstersaurus Rex

Accelerator and Incubator Programme

Startup Awards, ktoré každoročne

Apps, ktorý sa stal víťazom kategórie

(Najlepší akceleračný a inkubačný

oceňuje najinovatívnejšie nápady

Informačné a mobilné technológie

program). Do finále postúpila aj

v 4 regiónoch a 25 krajinách po celom

a web. Okrem dvoch víťazných projektov

Chargebrella, ktorá získala nominácie

svete. Slovenské finále sa bude konať

boli medzi finalistami ďalšie dva tímy

v dvoch kategóriách – Best Social

21. septembra v Bratislave. Víťazi

z Košíc – HoneyLog a Vystri sa!

Impact Startup (Startup s najlepším

postúpia do svetového finále.

sociálnym dopadom) a Startup
Autor:

Nominácie v súťaži CESAwards 2017

Mgr. Lucia Gallíková

Startup centrum TUKE postúpilo

of the Year (Startup roka).

Viac informácií o Startup centre
TUKE a startupoch nájdete

do finále národného kola Central

CESAwards sú sériou podujatí

European Startup Awards, v ktorom

v krajinách strednej a východnej Európy.

na www.startupcentrum.sk.

VIZUALIZACKY (víťaz z roku 2014),
Lurity (2015) a Chargebrella (2016)
sa medzi úspešné projekty v tomto roku
zaradil aj Hipstersaurus Rex Apps.
V rámci 7. ročníka grantového programu
vybrala porota z jedenástich študentských projektov dva výnimočné
nápady, ktoré boli ocenené finančným

Program Startup centra
TUKE pokračoval aj v lete

darom. Grantový program Business
Idea má za cieľ podporiť najlepšie re-

21. júla sa v Startup centre TUKE konalo

centru TUKE expertnú pomoc v podobe

inovatívnych nápadov, projektov

alizovateľné biznis plány študentov

školenie Úvod do financovania startupov.

odborného školenia a následných indivi-

a podnikateľských riešení, ktorú

a pomôcť im splniť si tak svoj podnika-

Školenie bolo zamerané na oblasť finan-

duálnych konzultácií. Záznam zo školenia

organizuje Startup centrum TUKE.

teľský sen. Nadácia Tatra banky touto

covania – od základov financií a ohod-

si môžete pozrieť na stránke Startup

cestou podporuje študentov pri naštar-

nocovania spoločností, cez rôzne formy

centra TUKE (www.startupcentrum.sk).

tovaní ich podnikateľských zámerov.

získavania prostriedkov pre začínajúce

Viac informácií o tom, čo môžete v súťaži získať ako aj registračný formulár,

a rastúce firmy až po orientáciu v oblasti

Ako sa zapojiť do akceleračné-

nájdete na stránke www.startup-

Tri ocenenia zo Slovak

Venture Capital (fondov rizikového

ho programu pre startupy?

centrum.sk v časti „Ako sa zapojiť“.

Letné mesiace boli v Startup centre

kreatívnych a inovatívnych podnikate-

University Startup Cup 2017

kapitálu). Školenie viedol Juraj Sabol,

Ak máte nápad, ktorý chcete ďalej

Prihlášky do aktuálneho 6. kola súťaže

TUKE a Inkubátore TUKE bohaté

ľov, ktorí sú úspešní vo svojom odvetví

Tímy Chargebrella a Hipstersaurus Rex

absolvent programu MBA na Oxfordskej

rozvíjať alebo projekt v štádiu, kedy je

môžete zasielať do 29. septembra 2017.

na víťazstvá v niekoľkých celosloven-

podnikania. Súťaž v rámci Slovenska

Apps si zo Slovak University Startup Cup

univerzite so zameraním na financie

pripravený na rýchly rast a potrebuje

ských súťažiach – trom z našich tímov

organizuje mimovládna organizácia

2017 odniesli spolu tri ocenenia vrátane

a startupy, ktorý v rámci svojho

na to vhodné podmienky, využite

Autor:

- VIZUALIZACKY, Hipstersaurus Rex Apps

JCI Slovakia v spolupráci so Združením

ceny absolútneho víťaza. Cieľom me-

pracovného voľna ponúkol Startup

príležitosť zapojiť sa do súťaže

Mgr. Lucia Gallíková

a Chargebrella sa podarilo získať spolu

podnikateľov Slovenska a ekono-

dzinárodnej súťaže, ktorú na Slovensku

5 ocenení a jednu nomináciu v aktuálne

mickým magazínom Profit. Odborná

organizuje JCI Slovensko, je oceniť

prebiehajúcej súťaži. Po prvýkrát

komisia podujatia vybrala z prihláse-

a podporiť mladú generáciu podnika-

sa do jednej zo súťaží zapojilo aj

ných z celého Slovenska 5 finalistov,

teľov, ktorí majú inovatívne nápady.

samotné Startup centrum TUKE.

medzi ktorými bol aj Pavol Kaleja
zo spoločnosti VIZUALIZAČKY, s. r. o.

Finalista súťaže Mladý

Projekt Chargebrella získal ocenenie
v kategórii Priemyselné technoló-

inovatívny podnikateľ 2017

Víťazstvo v súťaži Nadácie Tatra

gie, technické riešenie a robotika

14. júna sa v Bratislave konalo

banky - Business Idea 2017

a zároveň sa stal absolútnym víťazom

slávnostné vyhlásenie výsledkov

Už štvrtýkrát v poradí sa v súťaži Nadácie

súťaže. Ako víťaz národného kola

11. ročníka súťaže Mladý inovatívny

Tatra banky – Business Idea umiestnili

postúpil do septembrového celo-

podnikateľ 2017. Cieľom súťaže je

startupy z Košíc medzi víťaznými

svetového finále University Startup

predstaviť širokej verejnosti mladých

projektmi. Po úspechoch startupov

World Cup 2017, ktoré sa bude konať
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Strojári opäť bodovali

7
1
0
2
n
o
h
t
a
r
a
Shell Eco M

Autor:
, PhD.
doc. Ing. Ján Kráľ

V dňoch 23. – 26. mája 2017 sa konal 24.

a pohlcuje teplo v procese akumulácie

výmenníka tepla, čo pri striedavom

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre.

vodíka. Na zmenu a stabilizáciu teploty

zapínaní Peltierových článkov zvyšuje

Dlhoročná existencia medzinárodné-

zásobníka s kompozíciou použitej

účinnosť zariadenia. Exponát prezen-

ho strojárskeho veľtrhu, vysoko odborné

zliatiny La0,85Ce0,15Ni5 slúži štvorica

toval doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.

sprievodné podujatia, novinky z oblasti

Peltierových článkov, ktoré umožňujú

strojov, zvárania, výroby plastov, au-

skokový prechod z režimu ohrevu

Poďakovanie patrí všetkým

tomatizácie i mechanizácie či celý rad

do režimu chladenia. Riadiaci algoritmus

tvorivým pracovníkom Strojníckej

benefitov pre odborných návštevní-

zariadenia analyzuje v reálnom čase

fakulty, ktorí svojou profesionál-

kov sú nepochybne dobrým signálom

zmenu a zakrivenie regresnej krivky

nou a angažovanou prácou prispeli

kvality tohto významného podujatia.

nameranej teploty a na základe údajov

k excelentným výsledkom SjF TUKE

Veľtrh ponúkol návštevníkom obrovské

určuje tepelnú kapacitu a tepelné straty

a k úspechu na 24. Medzinárodnom

množstvo expozícií s najnovšími strojmi,

zásobníka, čo mu umožňuje presnejšiu

strojárskom veľtrhu v Nitre.

zariadeniami či technológiami zo sveta

reguláciu požadovanej teploty.

strojárstva a elektrotechniky. Široké

Zariadenie súčasne využíva tepelnú

Autor:

akumulačnú schopnosť medeného

prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.

iná trať, takže sa nedajú porovnávať

portfólio odbornosti tento rok zabezpe-

len palivovú nádrž. Rám a karoséria

výsledky voči predchádzajúcemu

čili aj sprievodné výstavy Eurowelding,

V termíne 22. až 29. mája 2017

bola vytvorená z kompozitných

ročníku. Tento rok bola trať najná-

Cast – Ex, Ema a Techfórum.

sa v Londýnskej Queen Elisabeth aréne

materiálov a voči minuloročnej trojdiel-

ročnejšia, pretože mala viac stúpaní

konal 31. ročník prestížnej medziná-

nej karosérii tohtoročná je dvojdielna.

počas pretekov ako v predchádzajúcich

Strojnícka fakulta TUKE sa zúčastnila

rodnej súťaže Shell Eco Marathon 2017.

Nad samotnou výrobou, a nielen to,

rokoch. Dôkazom toho bolo, že všetky

súťaže v rámci výstavy TECHFÓRUM

Súťaž sa niesla v hesle Londýna – „Make

dohliadal Ing. Štefan Kender, PhD.,

najlepšie tímy mali horšie výsledky

2017 s podtitulom 5. ročník prezentácie

the future“. Podstatou súťaže je zostro-

ktorý už má viacročné skúsenosti

ako minulý rok. Nám sa ale podarilo

výstupov vysokých škôl a univerzít tech-

jenie vozidiel s čo najmenšou spotrebou

s výrobou takýchto komponentov.

množstvom vyššie spomenutých úprav

nického zamerania. Strojnícka fakulta

na rôzne druhy palív a pohonu. V tomto

Výraznou zmenou prešlo aj riadenie,

zlepšiť oficiálny výsledok voči minulému

do súťaže prihlásila viacero exponátov:

roku sa Strojnícka fakulta Technickej

ktoré má asymetrické natáčanie, tak

roku o 40% na 586,5 km na jeden liter

• exponát č.1 Medzistavcová klietka -

univerzity v Košiciach zúčastnila

ako ho mnohí poznajú z motokárskych

paliva a v kategórii vozidiel poháňaných

cage vyrobená aditívnou technológiou

s novým vozidlom s názvom „Prototype

pretekov. Okrem použitia ďalších špe-

benzínovým motorom zlepšiť svoje

s vnútornou štruktúrou z Katedry bio-

17“. Vedúcim tímu, tak ako minulý rok,

ciálnych materiálov na odľahčenie

umiestnenie z 19. miesta na 13.

bol doktorand z katedry Bezpečnosti

či spevnenie, je veľmi podstatnou

a kvality produkcie, Ing. Branislav

zmenou zníženie strát energie vozidla.

Za tento úspech možno vďačiť všetkým,

aplikáciu plynulého ladenia torzne

Konečný, ktorý komunikoval s organizá-

Poslednou významnou zmenou nového

ktorý sa na tom priamo či nepriamo

kmitajúcich mechanických sústav

tormi nielen počas súťaže, ale aj počas

vozidla je nový motor, o ktorého

podieľali. V prvom rade ale dekanovi

metódou extremálnej regulácie

celého roka prípravy, keďže do poslednej

činnosť sa stará doc. Ing. Michal Puškár,

fakulty, Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františkovi

z Katedry konštrukčného, automobi-

chvíle sa menili parametre vozidiel

PhD., ktorý má po úprave zvýšený

Trebuňovi, CSc., za podporu, vedenie

voči minulému roku. Na samotnej

výkon na vyše 2 kW. Výkon tohto

a motiváciu celého tímu, konštruktérom

súťaži sa zúčastnilo 8 členov nášho

motora nám zabezpečil, že na rozdiel

a vývojárom, študentom a učiteľom za to,

nia pre teplotný manažment me-

tímu, časť sa dopravila do Londýna

od množstva iných tímov, naše vozidlo

že spojili teóriu s praxou. Nesmieme

talhydridových zásobníkov

lietadlom a časť dodávkovým

nemalo problém s náročnou traťou.

zabudnúť ani na naše vodičky, bez

na báze peltierových článkov

ktorých by naše auto nedostalo život.

z Katedry energetickej techniky.

vozidlom, v ktorom sa prenášalo

medicínskeho inžinierstva a merania,
• exponát č.2 Mobilná sústava pre

lového a dopravného inžinierstva,
• exponát č.3 Prototyp zariade-

samotné súťažné vozidlo, ale aj

Samotná trať je včlenená do olympij-

potrebné náradie či náhradné diely.

ského parku blízko centra Londýna.

Na záver sa chcem ešte raz poďakovať

Práve exponát č. 3 zaujal hodnotiacu

Trať je vyrobená špeciálne len pre túto

všetkým, ktorí sa svojou mierou

komisiu a udelila mu cenu veľtrhu.

Tak ako už bolo vyššie spomenuté

súťaž (dĺžka cca 1600m) a po súťaži

pričinili o tento úspech a pozvať ich

Prototyp zariadenia slúži na presnú

na súťaži sme sa zúčastnili s novým

sa nový asfalt odstraňuje a trať sa vracia

na už nový projekt „Prototype 18“,

reguláciu teploty metalhydridových

vozidlom, ktoré z pôvodného použilo

do pôvodného stavu. Každý rok je

ktorý bude ešte lepší ako súčasný.

zásobníkov, v ktorých sa generuje
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Autor:
Ing. Ján Bačík, PhD.

Pathﬁnder
- robot novej generácie
Stavovské ocenenie
doktoranda SvF

Dňa 26.7. sa na pôde Nemocnice Košice-

spolupráce Katedry elektrotechniky

počas ktorých sa postupne dolaďoval

Šaca, za hojnej účasti zástupcov médií,

a mechatroniky FEI TUKE, technologic-

navigačný systém Pathfindera tak, aby

uskutočnila tlačová beseda spojená

kej spoločnosti Photoneo a Nemocnice

zvládol autonómnu navigáciu v nemoc-

s predstavením robota novej generácie

Košice-Šaca. Zároveň je prvou obdobnou

ničných priestoroch vrátane presunov

menom Pathfinder. Projekt Pathfinder

aplikáciou robotickej mobilnej tech-

výťahom medzi jednotlivými poscho-

začal minulé leto ako projekt spojený

nológie v nemocničnom prostredí

diami. Okrem toho sa dorábalo užívateľ-

Slovenská cestná spoločnosť (SCS)

iného, aj výchovno-vzdelávaciu

vypracoval pod vedením svojho školiteľa

s európskou súťažou 4th European

v Slovenskej republike. Hlavnou

ské rozhranie, regálová nadstavba robota

ako odborné, stavovské, nepolitické

činnosť a zvyšovanie kvalifikácie

doc. Ing. Jána Mandulu, CSc. Cenu si náš

Industrial Ethernet Award 2016/2017

motiváciou tohto unikátneho projektu

slúžiaca na samotný transport materiálu

a neziskové zduženie fyzických a práv-

členskej základne či publikačnú činnosť,

postdoktorand prevzal z rúk predsedu

pod vedením Ing. Jána Bačíka, PhD.

je najmä zníženie pracovného zaťaženia

a zároveň prebiehalo zaškoľovanie

nických osôb v oblasti cestného hos-

najmä z oblasti výskumu a vývoja, ale

Slovenskej cestnej spoločnosti, Ing. Jána

V rámci tohto projektu sme si zvolili

zdravotníckeho personálu vyplývajúce

zdravotníckeho personálu nemocnice

podárstva a cestného staviteľstva je

aj výstavby cestných komunikácií.

Šedivého, PhD. Následne oboznámil

Nemocnicu Košice-Šaca ako strate-

z potreby transportu materiálu medzi

na prácu s týmto systémom. Na katedre

vyhlasovateľom súťaže o najlepšiu

gického partnera, ktorý nám poskytol

jednotlivými pracoviskami. Počas nasle-

elektrotechniky a mechatroniky sme pre

doktorandskú dizertačnú prácu

Stavebná fakulta TUKE prostredníc-

výsledkami svojej dizertačnej práce s vy-

svoje priestory na testovanie a následné

dujúcich mesiacov bude preto Pathfinder

úspech tohto projektu spravili maximum,

v študijnom odbore Inžinierske kon-

tvom svojho školiaceho pracoviska:

zdvihnutím prínosov pre prax. Potlesk

nasadenie robota do reálnej prevádzky,

nasadený na jednej z najdlhších trás

no až nasledujúce mesiace testovacej

štrukcie a dopravné stavby. Na ocenenie

Ústavu inžinierskeho staviteľstva

účastníkov konferencie bol významným

pričom hlavnou úlohou robota mala

– pri transporte liekov medzi internou

prevádzky ukážu životaschopnosť tohto

môžu byť predložené len v danom

na ocenenie navrhla Ing. Mariána

ocenením práce nielen nášho bývalého

byť logistika a transport materiálu

nemocničnou lekárňou o jednotlivými

systému a mieru akceptácie robotickej

roku obhájené dizertačné práce. Cenu

Dubravského, PhD. s dizertačnou prácou

doktoranda ale aj pedagógov školiaceho

v rámci nemocnice. Spojením akademic-

oddeleniami nemocničného monobloku.

technológie zdravotníckym personálom.

víťazovi odovzdáva SCS každoročne

na tému Nízkoteplotné asfaltové zmesi

pracoviska a Laboratória excelentného

na Cestnej konferencii. Konferencia je

na báze zeolitu. Nezávislá komisia, ktorú

výskumu vybudovaného na Stavebnej

príklad ako robiť vedu pre ľudí a toto

Implementácia systému do nemoc-

Zároveň dúfame, že čerešničkou

významnou platformou na informovanie

menovala SCS rozhodla, že za uplynulý

fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

spojenie presne napĺňa myšlienku

ničného prostredia charakteristického

celého projektu Pathfindera bude

odbornej verejnosti o situácii v cestnom

akademický rok zo všetkých prihláse-

zvýšeným pohybom ľudí a úzkymi

umiestnenie medzi 5 top tímami

hospodárstve a na prerokovanie ďalších

ných prác je najlepšou doktorandskou

priestormi vôbec nebola jednoduchá.

z Európy v rámci spomínanej súťaže.

postupov výstavby a rozvoja cestnej

dizertačnou prácou na Slovensku práve

Autor:

Tento pilotný projekt automatizácie

Celkovo si vyžiadala takmer dva

Výsledky očakávame na prelome

siete na Slovensku. Podporuje, okrem

práca nášho bývalého doktoranda, ktorú

doc. Ing. Ján Mandula, CSc.

nemocničnej logistiky je výsledok

mesiace práce priamo v nemocnici,

leta a jesene. Držte nám palce!

kej pôdy a nemocnice vznikol ukážkový

transferu inovácii z výskumu do praxe.

44

Haló

účastníkov konferencie s vedeckými

Haló

45

predstavené na workshope. V priebehu

večerov plných zábavy. Zážitkom

Falinar a na ktorej so svojimi skúse-

kurzu boli naplánované aj dve exkurzie

bolo vidieť aj karneval – fašiangový

nosťami vystúpime aj my, účastníci

do neďalekých miest. Prvý týždeň to

sprievod mestom, plný rozličných

intenzívneho kurzu nemčiny.

bola Jena, kde sme si prezreli Univerzitu

kostýmov, hudby, vyzdobených vozidiel,

Friedricha Schillera a taktiež mesto

z ktorých účinkujúci rozhadzovali

Spoznať zahraničných študentov

s jeho blízkym okolím z vyhliadky

množstvo sladkostí a darčekov. Cestou

z rôznych krajín, získať nové vedomosti

na výškovej budove. Počas ďalšieho

z kurzu domov sme využili prestup

a zároveň trénovať si cudzí jazyk,

týždňa sme absolvovali prehliadku

v Drážďanoch na celodenný výlet,

to bola naozaj skúsenosť na neza-

mesta Weimar, známeho ako mesto

a tak sme si mohli urobiť prehliadku

platenie. Ďakujeme preto našim

básnikov. Okrem týchto výletov, ktoré

aj tohto saského mesta na rieke Labe.

vyučujúcim a Katedre jazykov

boli príjemným spestrením kurzu, sme

Intenzívny kurz nemčiny
v Erfurte 2017

TUKE, že nám umožnili zapojiť sa

spoločne so študentmi z Chorvátska

Dňa 3.10.2017 organizuje Katedra

do projektu FALINAR a absolvovať

a Cyprusu spoznali aj nočný život Erfurtu

jazykov TUKE konferenciu, na ktorej

v rámci neho tento pilotný kurz.

a strávili sme niekoľko príjemných

bude prezentovať výsledky projektu

Šanca pre absolventov TUKE
Pokrok v oblasti umelej inteligen-

na automatizáciu strojov a výrobných

štandardov ako aj schopnosť práce

cie či robotiky v najbližších rokoch

liniek v automobilovom priemysle.

s projektovou dokumentáciou.

Autor:

zásadným spôsobom ovplyvní dopyt

Bc. Lukáš Mihok

po profesiách, ktoré sa dajú automa-

Cieľom tohto programu je pripraviť ab-

Najbližší vzdelávací program bude

tizovať alebo zásadne nevyžadujú

solventov vysokých a stredných škôl

zahájený v októbri 2017. Pozostáva

kontakt človeka s človekom. Robotizácia

(strojárskeho a elektrotechnické-

z piatich modulov: Inštrumentácia

a nahrádzanie živej pracovnej sily

ho zamerania) prostredníctvom ne-

a základné prvky, komunikácia,

neživou je dnes už nevyhnutným

formálneho vzdelávania a následne,

základy PLC, HMI a robotiky, robotika

javom. Niektoré štúdie hovoria o tom,

na základe dosiahnutých výsledkov

a projektové riešenie, a tiež aj jazyková

V dňoch 20.2. – 3.3. 2017 sa v nemeckom

nemeckého jazyka v odbore cestovného

v popoludňajších hodinách. Na začiatku

že to môže mať dopad na stratu cca až

a celkového hodnotenia uchádzačov,

príprava z nemeckého jazyka. Miestom

meste Erfurt uskutočnil intenzívny kurz

ruchu so vstupnou jazykovou úrovňou

sme spoločne v skupinkách predsta-

20% -30 % pracovných miest v SR.

zamestnať ich v nadnárodnej spoločnos-

realizácie programu je Inštitút celoži-

nemeckého jazyka v rámci projektu

B1-B2 podľa Spoločného európskeho

vili naše mesto, v ktorom študujeme

ti Process Automation Solutions, s.r.o.

votného vzdelávania TUKE. Po ukončení

FALINAR. Koordinátorom tohto projektu

referenčného rámca). Online-cvičenia

a snažili sme sa našim zahraničným spo-

Ako reakciu na tento fenomén,

v oblasti automobilového priemyslu.

vzdelávacieho kurzu záverečným testom

je Katedra jazykov TUKE v spolupráci

a diskusia s nimi spojená boli zamerané

lužiakom predstaviť to najlepšie a naj-

sa vďaka partnerstvu Inštitútu ce-

s Inštitútom pre interkultúrnu komu-

na aspekty medicíny, bezpečnost-

zaujímavejšie o našej krajine. V ďalší

loživotného vzdelávania Technickej

Od budúcich zamestnancov sa vyžaduje

úspešným absolventom, ktorí splnia

nikáciu (IIK e.V. Nemecko) v Erfurte

nej politiky a životného prostredia,

deň sme sa zúčastnili workshopu

univerzity v Košiciach a spoločnos-

samostatne vykonávať montáž prie-

všetky požadované kritéria pre prijatie,

a partnermi FHSS (Filozofskifakultet

ktoré zahŕňa moderný turizmus.

miestnej turistickej a marketingovej or-

ti Process Automation Solutions, s.r.o.

myselných riadiacich systémov a ich

ponúkne spoločnosť Process Automation

ganizácie, v ktorej sme sa dozvedeli

podarilo pripraviť dlhodobý vzdelávací

uvádzanie do prevádzky. Práce sú

Solutions, s.r.o. pracovnú zmluvu.

u Rijeci,Chorvátsko) a BIOS (Bios Life

a vypracovaním samostatného projektu,

Long Learning Centre, Cyprus). Cieľom

Tohto kurzu v Nemecku sme

základné informácie o jej fungovaní

program: „Robotické a PLC systémy,

zvyčajne vykonávané na turnusy

tohto kurzu bol tréning komunikač-

sa zúčastnili piati študenti rôznych

a aktivitách, a takisto zaujímavos-

používané v automobilovom priemysle

v zahraničí, preto sa očakáva časová

Všetci, ktorých tento článok oslovil,

ných znalostí, opakovanie a prehĺbenie

ročníkov študijného programu

ti o meste Erfurt. Na túto dopoludňaj-

a ich uvádzanie do prevádzky“. Firma

ﬂexibilita a ochota cestovať. Pri prácach,

informujte sa na ICV TUKE, Němcovej

jazykových znalostí ako aj tréning pre-

Geoturizmus (FBERG), 5 študentov

šiu prezentáciu nadväzovala večerná

Process Automation Solutions, s.r.o.

ktoré budú vykonávané na projektoch

32, neváhajte a prihláste sa osobne

zentačných techník. Okrem toho bolo

z Chorvátska a 6 študentiek z Cypru.

prehliadka mesta so sprievodky-

je významným európskym dodávate-

v zahraničí, budú potrebné znalosti

alebo e-mailom na: dusan.vitko@tuke.sk

ňou, na ktorej sme sa mohli na vlastné

ľom riešení v oblasti priemyselnej au-

PLC programovacích systémov, ko-

súčasťou kurzu pilotné testovanie
online-cvičení na webovej stránke

Bežný deň kurzu pozostával z piatich

oči presvedčiť o všetkých pekných

tomatizácie a výrobných informačných

munikačných protokolov a robotov,

Autor:

projektu FALINAR (online-kurz

vyučovacích hodín, ktoré prebiehali

miestach v Erfurte, ktoré nám boli

systémov. Spoločnosť sa špecializuje

znalosti technických a bezpečnostných

doc. Ing. Dušan Vitko, PhD.
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Autori:
Ing. Manuela Raisová, PhD.
Ing. Silvia Mrázková

Ekonómovia

na cestách za praxou
V duchu Senecovho hesla „Učíme sa

ako aj na záverečnom stretnutí

Katarína Šudáková, 5. ročník: „V dňoch

pre život, nie pre školu.“, zorganizo-

s vedením spoločnosti. Exkurzia síce

5. - 6. apríla sa študenti Ekonomickej

vala EkF TUKE pre svojich študentov

trvala len niekoľko hodín, ale dala

fakulty zúčastnili exkurzie vo ﬁrme

v dňoch 5. – 6. apríla 2017 zaujímavú

študentom veľa. Za všetko hovoria

Walter Group vo Viedni. V tejto špedičnej

exkurziu vo viedenskej spoločnos-

vyjadrenia niekoľkých účastníkov.

ﬁrme nám nielen vysvetlili náplň ich

ti LKW Walter. Exkurzie sa zúčastnili

práce a ukázali priestory, ale nás aj in-

Oslava

Autori:
Ing. Lucia Mihóková, PhD.,
Ing. Slavomíra Martinková

Dňa daňovej
slobody na EkF

študenti všetkých ročníkov a obidvoch

Darina Šofranková, 3. ročník : „Nový

formovali o možnosti letných stáží

študijných programov fakulty. Cieľom

pohľad, nové informácie, systém

a o pracovných ponukách. To nás veľmi

bolo, aby študenti mali možnosť zblízka

a hierarchia ﬁrmy. To všetko sme

zaujalo a poobede sme mali príležitosť

spoznať chod spoločnosti, ktorá svojou

sa dozvedeli počas tejto exkurzie,

spoznať historické centrum Viedne. Sme

veľkosťou a rozsahom služieb patrí

ktorou nás viedli napriek cudzej krajine

veľmi vďační organizátorom exkurzie,

Deň daňovej slobody pripadol v roku

bohatú diskusiu k viacerým problémom,

mohli overiť nielen svoj všeobecný

k najväčším logistickým spoločnos-

naši Slováci, ktorí tam pracujú počas

že sme mali možnosť prostredníctvom

2017 na 6. júna, čo znamená, že sme

ktoré sa stali predmetom druhej

rozhľad, ale aj rozšíriť svoje znalosti

tiam Európy. Pracovníci firmy nás milo

celej svojej pracovnej kariéry; jed-

fakulty získať kontakt s ﬁrmou, kde by

na odvod daní pre štát pracovali 156

časti podujatia v podobe panelovej

o SKDP a o EkF TUKE. Medzi celkovo

prekvapili hneď na úvod stretnutia, keď

noznačne vedia prečo...a teraz už

sme sa mohli v budúcnosti uplatniť.“

dní a zároveň, že od 6. júna neodovzdá-

diskusie. Pod moderátorskou aktovkou

13 súťažnými tímami mali okrem VŠ

zbúrali jazykovú bariéru a študentov

aj my, ktorí sme sa zúčastnili.“

me zárobok štátu na daniach a ďalších

Ing. Viery Zoričákovej, PhD. (SKDP)

študentov, pedagógov a pozvaných

Ing. Ľudmila Pavliková, PhD., KF EkF

povinných platbách, ale že si ho od tohto

mala široká verejnosť možnosť

hostí významné zastúpenie aj žiaci

sa neskôr ukázalo, v spoločnosti pracuje

Magdaléna Hisemová, 4. ročník:

TUKE: „Na exkurzii v LKW Walter sme boli

dňa budeme ponechávať. Práve pri

debatovať o súčasných daňových

z pozvaných stredných škôl, a to

takmer 400 Slovákov, čiže slovenčina

„Exkurzia vo ﬁrme Walter LKW bola

s našimi študentmi prvýkrát, no podľa

príležitosti Dňa daňovej slobody,

trendoch a problémoch tak z teoretic-

Obchodnej akadémie Watsonova Košice

na chodbách spoločnosti nie je až taká

pre mňa veľkým prínosom a super

ochoty a prístupu zamestnancov, ako

sa Ekonomická fakulta TUKE (EkF TUKE)

kého, ako aj praktického hľadiska.

a Gymnázia Poštová Košice. Víťazné

ojedinelá. Študenti si však precvičili aj

zážitkom. Bolo skvelé vidieť, ako reálne

aj pozitívnych reakcií našich študentov

v spolupráci so Slovenskou komorou

svoje znalosti nemeckého jazyka, keď

vyzerá pracovný deň v takej veľkej spoloč-

verím, že nie poslednýkrát, a naša

daňových poradcov (SKDP) rozhodla

Významnou súčasťou podujatia bolo

Hnatová, Alexandra Harčárová, Rastislav

si vypočuli príhovor rakúskeho vedenia

nosti a je dobré do budúcna vedieť o tejto

spolupráca bude pokračovať. Teší nás, že

v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE

bezplatné daňové poradenstvo, ktoré

Slivinský a Marek Pekarčík) - tretie

spoločnosti a následne aj krátku pre-

zaujímavej pracovnej príležitosti. Exkurzia

proﬁl našich absolventov je atraktívny pre

usporiadať jedinečné podujatie: Nultý

poskytli certifikovaní daňoví poradcovia

miesto, žiaci Gymnázia Poštová (Martina

zentáciu firmy a ich trainee programu.

bola výborne zorganizovaná, celý čas

rôzne spoločnosti, a tak úprimne verím, že

ročník osláv Dňa daňovej slobody.

SKDP. Pri tejto príležitosti počas

Sabolová, Miroslava Hnatová, Jozef

Program potom pokračoval prehliad-

vládla veselá atmosféra, takže som veľmi

si časom v nich nájdu svoje uplatnenie.“

celého podujatia Ing. Darina Kočišová,

Kolibár a ukáš Kolexa) – druhé miesto

kou vnútorných priestorov firmy,

rada, že som sa jej mohla zúčastniť. :)“

Podujatie príhovorom slávnostne

Ing. Božena Ninčáková a Ing. Marianna

a študenti 2. ročníka EkF (Bohumil

Hubová v pripravených priestoroch

Kašela, Stanislava Uliková, Laura

privítali v spisovnej slovenčine. Ako

družstvá: študenti 3. ročníka EkF (Beáta

LKW Walter bola prvou zo série pripra-

otvorili dekan EkF TUKE doc. Ing. Michal

prácu logistov priamo v praxi. O tom,

Marika Řiháková, 5. ročník: „Vo ﬁrme

vovaných exkurzií tohto typu na EkF

Šoltés, PhD. a členka prezídia SKDP

riešili daňové problémy, odpovedali

Snopková a Ján Kyjovský) – prvé miesto,

že firemné prostredie študentov

bolo veľmi príjemné prostredie.

a zároveň veríme, že bude aj prvým

Ing. Marta Ščureková. V rámci prvého

na rozmanité otázky a poskytova-

si odniesli vecné ceny, venované EkF,

zaujalo, svedčilo aj množstvo otázok,

Zamestnanci boli veľmi ochotní

krokom v úspešnej kariére niektorých

bodu programu, ktorý moderovala

li cenné rady všetkým záujemcom.

SKDP a Univerzitnou knižnicou TUKE.

ktoré položili už počas prehliadky,

odpovedať na naše otázky.“

našich študentov. Držíme palce :)

Ing. Lucia Mihóková, PhD., pozvaní
hostia: Ing. Anna Jurišová (Daňový

Program Dňa daňovej slobody sa nesú-

Na základe spätnej väzby účastníkov

úrad v Košiciach), Ing. Ladislav Drabik,

stredil iba do konferenčnej sály, ale aj

podujatia možno konštatovať, že

PhD., MBA. (predseda predstaven-

do otvorených priestorov Univerzitnej

oslava Dňa daňovej slobody prevýšila

stva KRK SOPK), Ing. Štefan Fabian,

knižnice TUKE. Viac ako 130 účastníkov

očakávania. Nultý ročník podujatia

PhD. (Slovenská komora audítorov),

malo možnosť si zasúťažiť v rámci sprie-

bol úspešný, zábavný, náučný

Ing. Rastislav Ručinský, PhD. (prodekan

vodných akcií ako: Určovanie pravosti

a prínosný. Organizátori podujatia

pre rozvoj fakulty, projekty a styk

bankoviek, Kvíz daňovej gramotnos-

preto vyjadrili presvedčenie, že

s verejnosťou PHF v KE) a Dominika

ti či . fotostena s rekvizitami a balónmi.

nultý ročník bol výborným štartom

počas ktorej študenti mohli sledovať

Adamčíková (prezidentka AIESEC
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pred úspešnou tradíciou Osláv dňa

Košice), vystúpili s individuálny-

Veľký úspech mal Zábavno-vedomostný

daňovej slobody a že nasledujúci rok

mi prezentáciami na rozmanité témy.

kvíz s tombolou určený pre štvor-

podujatie zorganizuje o deň skôr.

Vystúpenia odborníkov podnietili

členné tímy, v ktorom si účastníci

Haló
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Preparation of
Ceramic Materials

Autor:
prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc.

XIIth International Conference, 13th – 15th June 2017

Mnohí sa pýtali, prečo zmena? Prečo

v sekcii „Novinky z Promatech labora-

PRAGUE a L. Karolová, Ž. Dohnalová

sa 12. ročník konferencie „Príprava

tórií“ predstavil jednotlivé pracoviská

s prácou: THE PREPARATION OF BLUE-

keramických materiálov (PCM)“ nekoná

Research Center Promatech (Pavilón

VIOLET CERAMIC PIGMENTS USING

Autor:

v Herľanoch, tak ako po všetky minulé

materiálových vied, Watsonova 47,

MINERALIZERS. Ceny odovzdal predseda

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

ročníky. Život je zmena a každý deň má

Košice). V réžii Promatech sa konali

poroty, Ing. Karel LANG, CSc. Z P-D

priniesť niečo nové, niečo čo nás obohatí

prezentácie vybraných metodík

Refractories CZ, a.s., Velké Opatovice.

o nové zážitky a skúsenosti. Organizátori

a exkurzii laboratórií, ktoré zaujali

konferencie – pracovníci Oddelenia

mladých aj starších pracovníkov

12. ročník konferencia PCM svojím

nekovových materiálov z Ústavu

univerzít a odborníkov z praxe. Mnohí

obsahom osloviť viacero obchod-

metalurgie (UMET) Fakulty materiálov,

získali konkrétnu predstavu o možnej

no-výrobných spoločnosti, ktoré

metalurgie a recyklácie TUKE spolu

spolupráci a ďalšej vzájomnej spolupráci

si uvedomujú dôležitosť keramiky, žia-

s ÚGT – SAV Košice, SSkS a SSiS-ZSVTS

podnikov a výskumných ústavov.

ruvzdorných keramických materiálov,

Dr.h.c. prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc.
Laureát Ceny mesta Prešov

sa preto rozhodli a dohodli, že v rámci

a skla a deficit kvalitných technológov,

konferencie PCM vytvoria priestor ÚMV

Večerné hodiny už patrili zanieteným

technikov, silikátnikov na trhu práce.

– SAV Košice, aby predstavil výskumné

odborným debatám v rekreačnom

Za podporu organizátori PCM ďakujú

Mestskí poslanci na svojom zasadnutí

Poslanci mestského zastupiteľstva

mierou laureát podieľal. Súčasne

možnosti Vedeckého centra PROMATECH,

stredisku Jahodná pri Košiciach.

firmám: PROMAT, s.r.o. Praha; Železiarne

dňa 26. apríla 2017 schválili troch

ocenili jeho prínos pre rozvoj mesta

bola vyzdvihnutá skutočnosť, že

ktoré je vybavené špičkovými prístrojmi

Spoločenský večer otvorila pani doc.

Podbrezová, a.s.; SLOVALCO, a.s. Žiar

laureátov Ceny mesta Prešov zo 17

Prešov vo vedeckej a pedagogickej

prof. Vasilko stojí za rozvojom a spo-

pre syntézu, analýzu a štúdium

Ing. Iveta Vasková, PhD., (dekanka FMMR

nad Hronom; SLOVAL, s.r.o. Žiar nad

navrhovaných kandidátov. Medzi

oblasti. Laureát sa významnou mierou

luprácou v oblasti výskumu valivých

správania sa materiálov, nano-

TUKE). V dobrej nálade, pri dobrom

Hronom; RMS, a.s. Košice; KERKOTHERM,

ocenenými bol aj Dr.h.c. prof. Ing. Karol

zaslúžil o budovanie a rozvoj technické-

ložísk ako bývalý technický námestník

materiálov, progresívnych kovových

jedle a dobrom počasí sme sa prehupli

a.s. Košice; SLOVMAG, a.s. Lubeník;

Vasilko, DrSc. z Fakulty výrobných tech-

ho univerzitného vzdelávania v meste

riaditeľa ZVL Prešov. Priekopnícky

aj nekovových materiálov. Prístrojmi,

do 2., a potom do 3. dňa konferencie.

SMZ, a.s. Jelšava; BUKÓZA HOLDING,

nológií so sídlom v Prešove TUKE. Bol

hlavne personálnym a materiálnym za-

sa tiež venoval výskumu v oblasti au-

ktoré je potrebné efektívne využívať.

prvým dekanom tejto fakulty, kde

bezpečením Fakulty odborných štúdií

tomatizovanej výroby v sektore strojár-

doteraz pôsobí aj ako člen vedeckej

Technickej univerzity v Košiciach. Táto

skeho priemyslu vo viacerých firmách

12. ročník konferencie Preparation

25 odborných prednášok, bolo pred-

rady. Je tiež členom vedeckej rady

začala svoju činnosť v školskom roku

na území mesta Prešov. Jeho inovátor-

of Ceramic Materials otvoril 13. júna

stavených 11 postrov a 2 pútavé

Hlavný zámer konferencie PCM sa stále

Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity,

1992-93 so 71 študentmi v jednom

stvo v týchto výskumných doménach

2017 na Ústave Materiálového výskumu

informačné prednášky. Bližšie

darí napĺňať: zachovať a rozvíjať

predsedom Odbornej skupiny pre

študijnom odbore „Všeobecné strojár-

vyústilo do udelenia 48 patentov,

– SAV v Košiciach prof. Ing. Pavel

informácie nájdete na web stránke

spoluprácu v oblasti silikátového

obrábanie Slovenskej strojárskej spo-

stvo“. Neskôr v roku 1996 bola fakulta

ktorých je nositeľom. Ocenenie

Raschman, CSc., riaditeľ UMET FMMR

web.tuke.sk/seminar_PKM/. Tak ako

priemyslu medzi vzdelávacími, vedecko-

ločnosti, členom Komisie pre na-

transformovaná na fakultu s 5-ročným

bolo prof. Vasilkovi udelené počas

TUKE. Privítal čestných a početných

po minulé roky sa konala súťažné sekcia

výskumnými pracoviskami a obchodno-

notechnológie v Bruseli, členom

inžinierskym štúdiom s novým názvom

júnového mimoriadneho zastupiteľstva

účastníkov konferencie z priemyslu

„Postrov mladých“. Zvíťazili M. Kavanová,

výrobnými spoločnosťami bývalého

atestačnej komisie Ústavu materi-

Fakulta výrobných technológií TUKE

v rámci osláv Dní mesta Prešov 2017.

a univerzitných pracovísk a odovzdal

A. Kloužková, J. Čiháková s prácou:

Československa a stredoeurópskych

álového výskumu SAV v Košiciach

so sídlom v Prešove. Na jej profilova-

Oslavy boli spojené so 770. výročím

slovo riaditeľovi ÚMV SAV Košice,

CHARACTERIZATION OF GLAZED

štátov. Výroba a aplikácia materiálov

a expertom Českej grantovej agentúry.

ní a ďalšom rozvoji sa opäť významnou

prvej písomnej zmienky o meste.

RNDr. Pavlovi Hvizdošovi, CSc., ktorý

RELIEF DECORATED FLOOR TILES FROM

rady silikátov sa dotýka každého z nás.
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a.s.; Pragolab s.r.o.; SSiS ZSVTS;,
Počas konferencie odznelo v 5. sekciách

SSkS; a RONA, a.s. Lednické Rovne.
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Quo Vadis Recycling 6

Autor:
Ing. Zita Takáčová, PhD.

V dňoch 06.-09. Júna 2017

prostredníctvom postrov vystavovalo

Takúto náročnú akciu by nebolo možné

Autor:

sa v malebnom prostredí Vysokých

a prezentovalo svoje práce 19 účastníkov

zorganizovať bez účasti partnerov

Ing. Bc. Martina Hrubovčáková

Tatier, v hoteli Atrium v Novom Smokovci

konferencie. Konferencie sa zúčastnili

a sponzorov, ktorým patrí veľké poďako-

konala pri príležitosti osláv 65. výročia

aj zástupcovia slovenských a zahranič-

vanie, a to spoločnostiam CMK, s.r.o, The

založenia Hutníckej fakulty 6. medzi-

ných firiem pracujúcich v záujmovej

Gallium Arsenide Company, Slovakia,

národná vedecká konferencia Quo

oblasti s komerčnými prezentácia-

Pragolab, s.r.o., Praha, PANalytical

Vadis Recycling (QVR). Konferenciu or-

mi, ktorým bol vyčlenený priestor

B.V., U. S. Steel Košice, s.r.o., ELEKTRO

ganizoval Ústav recyklačných techno-

pre prezentáciu svojich produktov

RECYCLING spol. s.r.o., Banská Bystrica,

lógií Fakulty materiálov, metalurgie

a služieb. V rámci konferencie prebehla

ŽP VVC, s.r.o., Podbrezová, KubBo Select,

a recyklácie Technickej univerzity

súťaž o najlepší príspevok a najlepšiu

Potraviny Fresh s.r.o., Dron Industries,

v Košiciach. Nad konferenciou prebral

študentskú prácu, kedy trojčlenná

s.r.o., Dunajská Streda, Kúpeľom

záštitu minister životného prostredia

komisia z radov zahraničných účastníkov

Sklené Teplice, Ministerstvo životného

Slovenskej republiky, Lászlo Sólymos,

konferencie vybrala tri najlepšie práce

prostredia Slovenskej republiky,

primátor mesta Košice, Richard

z každej kategórie, ktoré boli ocenené

mesto Košice, Technická univerzita

Raši, a rektor Technickej univerzity

hodnotnými vecnými cenami.

v Košiciach, Fakulta materiálov,

v Košiciach, Stanislav Kmeť. Prípravu

metalurgie a recyklácie, Fond R.

a organizáciu konferencie zabezpečil

Organizačný výbor konferen-

Kammela, n.f. a ďalší. Poďakovanie patrí

organizačný výbor pod vedením

cie zabezpečil pre účastníkov aj

aj mediálnym partnerom, ktorým bol

prof. Ing. Andrei Miškufovej, PhD.

bohatý kultúrny a spoločenský

časopis Hutnícke listy, časopis Odpady

program. Špeciálny bol spoločen-

vydavateľstva EPOS, švajčiarsky časopis

Cieľom konferencie bola výmena

ský večer v prvý deň konania konfe-

Recycling a nemecký časopis ERZMETALL

poznatkov a skúseností pri riešení prob-

rencie, kde svoj príhovor predniesla

- World of Metallurgy. V posledných

lematiky recyklácie rôznych druhov

okrem predsedkyne organizačné-

dvoch uvedených časopisoch budú

odpadov z komunálnej a priemysel-

ho výboru aj dekanka Hutníckej

v blízkej budúcnosti publikované

nej sféry, efektívneho využívania

fakulty (od 01.07. Fakulta materiálov,

vybrané príspevky z konferencie.

zdrojov a druhotných surovín, prob-

metalurgie a recyklácie) doc. Ing. Iveta

lematiky odpadového hospodárstva,

Vasková, PhD., v ktorom odzneli

Tento ročník konferencie považuje or-

kritických surovín a kovov, obehovej

spomienky na 65 rokov existencie

ganizačný výbor za veľmi úspešný,

ekonomiky a podobne. Významná

Hutníckej fakulty ako aj výzvy, ktoré

pretože sa mu podarilo pritiahnuť

pozornosť bola venovaná perspek-

fakultu už pod novým názvom čakajú

záujem širokého spektra odbornej

tívam recyklácie a získavaniu kovov

v budúcnosti. Druhý večer sa konala

komunity a zároveň si dovoľuje vysloviť

V dňoch 11.-13.5.2017 sa študenti

viac než 300 metalurgov z Rakúska,

obohatili aj dve večerné udalosti.

a iných využiteľných zložiek z odpadov.

barbecue party s ľudovou cimbalovou

želanie, aby bol siedmy ročník, ktorý

z Ústavu metalurgie Hutníckej fakulty

Nemecka, Číny, Poľska i Českej republiky,

Otvárací večer vytvoril príjemnú

Košickí hutníci
na Montanuniversität Leoben

hudbou vo viac neformálnom duchu,

by sa mal konať v roku 2021, minimálne

Technickej univerzity v Košiciach, Zuzana

čo ponúklo špeciálnu atmosféru pre

atmosféru na budovanie nových pria-

Na konferencii QVR 6 sa zaregistrova-

na ktorej sa účastníci konferencie

taký úspešný ako tento šiesty.

Semanová, Martina Hrubovčáková,

výmenu poznatkov a skúseností.

teľstiev alebo osvieženie tých starých.

lo 94 účastníkov zo siedmich krajín:

zabávali do neskorých nočných hodín.

z Belgicka, Českej republiky, Fínska,

Vo štvrtok podvečer sa účastníkom

Viac informácií o konferencii a fotogalé-

na medzinárodnej študentskej kon-

Fórum zahŕňalo vedecké prejavy, firemné

v exkluzívom prostredí. Prínosom bolo aj

Nemecka, Srbska, Veľkej Británie

ponúkla možnosť ochutnávky sloven-

riu nájdete na http://urt.hf.tuke.sk/qvr/

ferencii International Student‘s Day

prezentácie a exkurzie do okolitých prie-

umiestnenie doktoranda Martina Coneva

a Slovenska. Počas konferencie odznelo

ských vín so someliérom. Po celý čas

of Metallurgy 2017 - ISDM 2017

myselných podnikov. Veľtrh so stánkami

na treťom mieste v rámci prednášok kon-

celkom 39 prednášok, z toho 15

konania konferencie bol ubytovaným

v Leobene, ktorú organizoval pracovitý

zúčastnených spoločností umožňoval

ferencie s názvom „Effect of storage

vyzvaných. V rámci konferencie bola

hosťom k dispozícii vnútorný bazén

a euforický člen študentskej sekcie

individuálnu výmenu medzi firmami

conditions on cores with inorganic

vytvorená aj posterová sekcia, kde

s termálnou vodou a welness centrom.

ASMET. Na podujatí sa zúčastnilo

a budúcimi zamestnancami. Program

binders cured by dehydration“.
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Hlavným bodom ISDM však bol galavečer
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Rozhovor s novým dekanom
Leteckej fakulty,
Stanislavom Szabom
Pán dekan, býva dobrým zvykom

Čomu pripisujete Vami deklaro-

stavu na fakulte bolo z môjho pohľadu,

fakulty. Veď každá fakulta by tu mala

po prvých 100 dňoch od nástupu

vanú skutočnosť, že ste fakultu

ale i z pohľadu širšieho vedenia fakulty

byť predovšetkým pre svojich študentov

do funkcie zhodnotiť svoju činnosť.

prevzali v takom stave?

urýchlené prijatie adekvátnych opatrení

a my nechceme byť v tomto smere iní.

otázkou ďalšieho „prežitia“ fakulty.

Iní a jedineční sme v slovenskom, ale

Pokúste sa zhrnúť, čo Vás počas týchto
prvých dní na fakulte potešilo, resp.

Tých príčin je určite niekoľko, ale ako

Samozrejme prijímaným opatreniam

i stredoeurópskom priestore však

čo ste museli prioritne riešiť?

najzávažnejšiu pokladám skutočnosť, že

predchádzali dôsledné analýzy, pre

od svojho vzniku z hľadiska nášho

fakulta nedokázala adekvátne pružne

ktoré sme museli z časového dôvodu

zamerania i názvu. Opierajúc sa

Autor:

Potešujúcou a zároveň, ale aj zavä-

reagovať na veľmi dynamické zmeny

obetovať i naše už spomínané tohto

o túto skutočnosť sme rýchlo vzlietli

Mgr. Peter Čekan, PhD.

zujúcou bola skutočnosť, že podpora

v slovenskom vysokoškolskom prostredí

sezónne dovolenky, ale veríme, že

za naším novým a z pohľadu Slovenska

veľkej časti akademickej obce sa aj

v posledných rokoch. Fakulta mala ra-

aj táto skutočnosť napomôže tomu,

i jedinečným študijným leteckým

po mojom nástupe do funkcie oproti

zantnejšie napredovať v oblasti úspešne

že fakulta sa o to rýchlejšie pripraví

študijným odborom „Letecké a kozmické

darí spolu s našimi partneri zazna-

jedného z najprirodzenejších zamest-

predvolebnému obdobiu nezmenšila,

získaných a riešených vedeckých

k novému letu. Uvedomujem si, že

inžinierstvo“. Jeho nedávne odsúhla-

menávať úspešné projektové kroky

návateľov našich študentov, by mala

skôr naopak, ešte znásobila. Opierajúc

projektov. V oblasti prispôsobova-

otázka znižovania počtu zamestnan-

senie Akreditačnou komisiou bolo len

a v posledných dňoch to aj potvrdzo-

byť úplnou samozrejmosťou, preto

sa o túto podporu, ale i skutočnosť, že

nia študijných programov požiadavkám

cov fakulty je veľmi citlivou a bolestivou

prvým krokom k celkovej reakreditá-

vať podpísanými zmluvami. Dva národné

jej prehlbovanie je i z titulu mojej

som aj napriek môjmu, viac než troj-

praxe výrazne zaostávala za ostatnými

témou asi pre každého zamestnanca,

cii všetkých študijných odborov a s nimi

a jeden medzinárodný projekt nám

funkcie jednou z mojich priorít. Keďže

ročnému, pôsobeniu na zahraničnej

fakultami, ale i leteckým akademickým

vedúceho z toho nevynímajúc, avšak

súvisiacich programov na fakulte, aby

dáva veľmi slušnú štartovaciu čiaru

jedným z akreditovaných študijných

univerzite nestratil kontakt so svojou

prostredím doma i v blízkom zahraničí.

výkonnosť fakulty vo všetkých mera-

sme našim študentom v budúcnosti

pre skvalitnenie ukazovateľov fakulty

programov na našej fakulte je i program

materskou fakultou bolo oboznamo-

Ak k tomu prirátame „očividne“

teľných ukazovateľoch vrátane počtu

ponúkali s leteckou európskou aka-

aj v tejto oblasti a zároveň rozšírenia

zameraný na riadenie letovej prevádzky,

vanie sa s prvotným stavom fakulty

sa zhoršujúci stav fakultnej infraštruk-

študujúcich študentov na fakulte

demickou komunitou kompatibilné

našej spolupráce s leteckou praxou.

budem sa i v tejto oblasti snažiť o pria-

o to rýchlejšie. O čo však bol tento

túry, aj keď sa veľakrát havarijné stavy

hovorí jasnou rečou, že aj v tejto

študijné programy pokrývajúce celú

proces rýchlejší, o to smutnejšie boli

objektov riešili len akútnym odstráne-

oblasti sme nútení prijímať tak nepo-

škálu činností v leteckej doprave.

pre mňa, ale i celé nové vedenie

ním porúch bez následnej snahy o uce-

pulárne opatrenie, akým je znižovanie

fakulty niektoré zistenia o súčasnom

lenejšiu a tak veľmi potrebnú moderni-

stavu pedagogických, ale i nepeda-

stave fakulty. Prijali sme to však ako

záciu, je asi len málo kolegov na fakulte,

gogických zamestnancov fakulty.

výzvu a aj napriek tomu, že sme museli

ktorí by boli s týmto stavom spokojní.

močiarejšie prepojenie praktickéAk ste spomenuli leteckú prax, nie

ho letovodského výcviku realizova-

je žiadnym tajomstvom, že ste boli

ného na LPS š.p. s našou teoretickou

Ako ste už naznačili, fakulta

v posledných týždňoch ustanovený

prípravou. K naplneniu tohto cieľa nám

však zaostávala aj v oblasti vedy

do dvoch významných leteckých ma-

má napomôcť i už spomínaná reakre-

a úspešného riešenia vedeckých

nažérskych funkcií - člena predsta-

ditácia daného študijného programu.

Z pohľadu potencionálneho študenta

projektov. Ktorým smerom sa bude

venstva Letiska Košice a predsedu

lenkové obdobie. Verím však, že aj to

Asi sa prirodzene vynára otázka, aké

každej fakulty je veľmi dôležitá atrakti-

fakulta uberať aj v tejto oblasti?

dozornej rady Letových a prevádz-

Som presvedčený o tom, že spolupráca

prispeje k tomu, aby ciele, ktoré sme

budú Vaše opatrenia k vyriešeniu

vita ponúkaných študijných programov

kových služieb SR, š.p. Prispeje táto

s reprezentantmi leteckej praxe nielen

si na začiatku stanovili sa nám darilo

tohto stavu? Dotknú sa tieto

na fakulte. Čím mienite v nasledujúcom

Ten smer je jasne daný schopnos-

skutočnosť i k prehĺbeniu spolupráce

na Slovensku, ale i vo svete, môže tiež

postupne spoločným úsilím napĺňať.

opatrenia i znižovania počtov za-

období osloviť Vašich nových študentov?

ťou reagovať na výzvy v oblasti pred-

medzi uvedenými významnými

významným spôsobom dopomôcť k na-

Aj vďaka pôsobeniu na spomínanej re-

mestnancov Leteckej fakulty?

kladania vedeckých projektov či už

podnikmi a Vašou fakultou.

predovaniu našej LF, a to bude mojím

prvým 100 dňom obetovať i dovo-

Nepoviem asi nič prekvapivé, že danú

národného alebo medzinárodné-

získal jasnú predstavu kam chceme

Možno to bude znieť teraz až príliš

oblasť vnímame ako jednu z kľúčových

ho charakteru. Som veľmi rád, že

Nepochybne sa o to budem snažiť.

a pevne verím, že i mojich kolegov.

a musíme ako úspešná fakulta „letieť“.

dramaticky, ale po zistení skutkového

z hľadiska ďalšej perspektívy našej

od prvých chvíľ sa nám v tejto oblasti

Veď spolupráca s letiskom Košice, ako

Letu zdar a Leteckej fakulte zvlášť!

nomovanej zahraničnej univerzite som
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Svetelné turistické značenie

Excelentnosť ľudských

z dielne odborníkov FBERG

zdrojov vo výskume

Autor:
Ing. Zuzana Kalináčová

inštaláciou TuLiMarku. Na navrhované

Pre rozvoj vedy a výskumu sú dôležité

ktorá ponúka podrobný postup na za-

Stratégiu zavádzajú do praxe samotné

riešenie má výskumný tím v súčasnosti

dobré pracovné podmienky pre vý-

pracovanie zásad týchto dokumentov

inštitúcie na základe dobrovoľné-

už podaný patent aj úžitkový vzor.

skumníkov. Európska komisia v roku

do organizačných politík ľudských

ho rozhodnutia. Proces implemen-

Samotné zariadenie bude skonštruova-

2005 definovala práva a povinnosti

zdrojov, a tým prispieva k zlepšeniu

tácie stratégie vychádza z internej

né ako kompaktné svietidlo pozostáva-

na strane výskumníkov ako i výskumných

podmienok pre ich riadenie a rozvoj.

analýzy zásad uvedených v Charte

júce z obnoviteľného zdroja elektriny,

organizácií v Európskej charte

akumulátora a riadiacej jednotky

výskumných pracovníkov a Kódexe

Prihlásene sa k Stratégii má však

a postupmi inštitúcie pre manažment

a Kódexe a ich porovnania s pravidlami

umiestnené v kompozitnom nerozo-

správania pre nábor výskumných pra-

aj dôležitý „propagačný“ rozmer.

ľudských zdrojov vo výskume. Proces im-

Prevzaté z https://www.

berateľnom tele odolnom voči pove-

covníkov (Charta a Kódex). Keďže Európe

Organizácie, ktoré sa rozhodnú pre im-

plementácie je navrhnutý tak, aby bol

pcrevue.sk/a/Predstavujeme-

ternostným vplyvom a prípadnému

hrozí potenciálny nedostatok výskumní-

plementáciu Stratégie môžu vo svojej

jednoduchý, nebyrokratický a pružný

slovenske-startupy--TuLiMark

vandalizmu. Pomocou LED diód bude

kov, cieľom Charty a Kódexu je vytvoriť

verejnej prezentácii využívať logo

a aby bola zohľadnená variabilita výcho-

na zariadení svietiť farebný pás, biele

atraktívne podmienky pre pracovní-

„HR Excellence in Research“, ktoré

diskových situácií v jednotlivých inšti-

pásy budú podporovať viditeľnosť

kov vo výskume tak, aby v tejto oblasti

udeľuje Európska komisia (doteraz

túciách. Zavádzanie Stratégie ľudských

TuLiMark (z anglického názvu Touristic

článkami, ktoré je perspektívnejšie

reﬂexným povrchom. V súčasnosti je

zostali alebo aby sa pre ňu rozhodli.

získalo právo používať logo 368 or-

zdrojov zahŕňa týchto päť krokov:

Light Marks) je startup, ktorého cieľom

okrem iného aj preto, že články je možné

predmetom výskumu variantné riešenie

je zvýšenie bezpečnosti turistov

vyrobiť v rôznych farebných odtieňoch či

fotovoltického zdroja. V prípade využitia

Chartu a Kódex podpísalo doteraz

na značených turistických trasách.

dokonca priehľadné tak, aby nenarúšali

priehľadného fotovoltického článku

892 popredných európskych a me-

Inovatívny prístup v navigovaní

prirodzenú scenériu prostredia.

bude tento predstavovať celoplošný

dzinárodných výskumných orga-

kryt svetelnej turistickej značky.

nizácií a národných organizácií fi -

turistov si dáva za cieľ výrazne znížiť

ganizácií v 29 krajinách).

nancujúcich výskum v 40 krajinách.

riziká a následky v prípadoch, kedy

Jedným z hlavných podnetov vzniku

sa turisti za zhoršených poveternost-

projektu boli analýzy z výjazdov

TuLiMark je pomerne novým projektom,

K princípom Charty a Kódexu

ných podmienok v teréne stratia.

horskej služby, z ktorých vyplynulo,

ktorý vznikol v roku 2015 počas

sa prihlásili a oba dokumenty signovali

Projekt stojí na riešení, ktoré využíva

že za sledované obdobie (6 mesiacov)

výskumu možností využitia obnovi-

už v roku 2005 aj členovia Slovenskej

najnovšie poznatky v oblasti pasívnej

bolo v dôsledku zníženej viditeľnos-

teľných zdrojov energie na osvetlenie

rektorskej konferencie v mene slo-

navigácie. Snahou výskumného tímu

ti v horskom teréne ohrozených viac

Slavošovského tunela v tíme odborníkov

venských vysokých škôl a predsedníc-

je vyvinúť svetelnú turistickú značku,

ako 30 životov, pričom do záchranných

z FBERG Technickej univerzity

tvo Slovenskej akadémie vied v mene

ktorá zabezpečí v čase so zníženou vi-

akcií boli zapojené desiatky záchraná-

v Košiciach a firmy LED-SOLAR, s.r.o.

ústavov a pracovísk akadémie.

diteľnosťou čo najrýchlejší presun

rov a množstvo záchranárskej techniky.

V októbri 2016 sa tím s podrobne

turistu na najbližšiu stanicu. V praxi

Aj v prípadoch so šťastným koncom

rozpracovaným nápadom zúčastnil

Praktickú realizáciu zásad uvedených

to znamená, že turistická značka

predstavujú takéto situácie riziko

súťaže inovatívnych nápadov Startup

v Charte a Kódexe poskytuje zamest-

sa v prípade zníženej viditeľnos-

a zároveň finančné zaťaženie v podobe

centra TUKE a po 6 mesiacoch ich

návateľom a organizáciám financujú-

ti rozsvieti na dobu potrebnú k dosiah-

nákladov na záchranné operácie. Pre

odborná porota na základe výsledkov

cich výskum Stratégia ľudských zdrojov

nutiu cieľa, pričom dĺžka a intenzita

lepšiu predstavu, zásah horskej služby

rýchleho vývoja odporučila na postup

pre výskumných pracovníkov (HRS4R),

svietenia bude naprogramovaná pre

stojí v priemere 350 €. V prípade, že

do Inkubátora TUKE. V súčasnosti

každú turistickú trasu osobitne. Energiu

sa do záchrany zapojí vrtuľník, cena

tím finišuje s výrobou prvotného

do svetelného značenia bude dodávať

zásahu sa môže vyšplhať až na 34 000 €.

prototypu, na ktorom budú zisťované

Viac informácií nájdete

prvé prekážky a úskalia projekcie,

na www.euraxess.sk a konzultá-

dňa z obnoviteľných zdrojov. V našich

Tím TuLiMark prišiel s myšlienkou využiť

simulácií a výroby prvých prevádzky-

cie vám poskytne Ing. Zuzana

podmienkach je vo voľnej prírode

už existujúcu sieť turistických značiek

schopných modelov. Rýchlosť vývoja

Kalináčová, SAIA, n. o.- regionálne

možné uvažovať nad dvoma využiteľ-

zaznamenanú v turistických sprievod-

a výskumu je podmienená vstupnými

pracovisko Košice, Němcovej 32

nými zdrojmi – slnečnou a veternou

coch a mapách. Zavedenie produktu

investíciami, preto je tím TuLiMark

tel. 055/ 6325418,

energiou. Tím TuLiMark vzhľadom

predpokladá jednoduché nahradenie

otvorený každému vážnemu záujemcovi

e-mail: saia.kosice@saia.sk

na ochranu fauny a ﬂóry zvolil možnosť

súčasného úkonu dobrovoľníkov (prema-

o túto inovatívnu technológiu.

využitia slnečnej energie fotovoltickými

ľovanie značiek) približne päťminútovou

integrovaný akumulátor napájaný počas
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Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci
programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska-Curie.

Bowling na TUKE 2017

Grant Agreement number: 723000 – ERN16-17 SVK

Autor:

Bowling TUKE tour 2017

Ing. Klaudia Šándorová

Dňa 26. júna sa uskutočnilo vy-

Na prvých troch priečkach sa umiestnili:

Vo finále jednotlivcov sa na prvých

hodnotenie 7. ročníka bowlingového

1. miesto FMMR (HF) s počtom bodov 22,

troch priečkach umiestnili:

turnaja zamestnancov a doktorandov

priemer za celé obdobie – 1828,09

Ženy

bodov,

1.

Jana Bidulská FMMR (HF)

2.

Jana Trelová FEI

priemer za celé obdobie – 1938,73

3.

Katarína Krajníková SvF

bodov,

Muži

Technickej univerzity v Košiciach
o putovný pohár rektora TUKE,
prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc.,
prezidenta Slávie TUKE. Organizátorom
turnaja bola RADA ZO OZ PŠaV na TUKE.

2. miesto SjF s počtom bodov 18,

3. miesto LF s počtom bodov 16, priemer
za celé obdobie – 1913,36 bodov.

Turnaj prebiehal od 16. januára

1.

Pavol Sopko FU

2.

Tomáš Mandičák SvF

3.

Jozef Krajňák SjF

2017 do 26. júna 2017 pod vedením

Najlepšia hráčka turnaja je Miriam

doc. Ing. Jany Bidulskej, PhD. Turnaja

Sekelová z LF s dosiahnutým priemerom

Tešíme sa na stretnutie s Vami

sa zúčastnilo 12 družstiev, v celkovom

- 134,22 a najlepší hráč je Pavol Sopko

na ďalšom ročníku BOWLING

počte 141 hráčov (105 mužov, 36 žien).

z FU s dosiahnutým priemerom - 180,05.

TUKE tour 2018. Športu ZDAR!

Autori:
doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.,
prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD.

Dňa 23. mája sa uskutočnilo vyhodno-

Vyhodnotenie družstiev:

zhodených kolkov – UVLaF

tenie bowlingového turnaja zamest-

Bodové hodnotenie: 2 body - víťazstvo,

3. miesto: Jarmila Mýronová

nancov 3 univerzít, a to Technickej

1 bod - 2. miesto, 0 bodov - 3. miesto

(6x účasť) priemer za zápas 215,17

univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie

1. miesto: Technická univerzita

Kategória muži:

v Košiciach a Prešovskej univerzity

v Košiciach - 12 bodov, 9293

1. miesto: Dušan Rybár (5x

v Prešove o putovný pohár 3 U, za prí-

zhodených kolkov

účasť) priemer za zápas 298,4

tomnosti predsedu Rady ZO OZ PŠaV

2. miesto: Univerzita veterinárske-

zhodených kolkov - TUKE

na TUKE, prof. RNDr. Blažeja Pandulu,

ho lekárstva a farmácie v Košiciach

2. miesto: Róbert Klír (4x účasť)

PhD., predsedu Rady ZO OZ PŠaV

- 4 body, 8096 zhodených kolkov

priemer za zápas 280,25

UVLF v Košiciach, prof. RNDr. Michala

3. miesto: Prešovská univerzita v Prešove

zhodených kolkov - TUKE

Toropilu, CSc., a predsedu Rady ZO

- 2 body, 8017 zhodených kolkov

3. miesto: Tibor Faragó (5x účasť) priemer

OZ PŠaV pri PU v Prešove, Mgr. Jána
Mikluša, v Kežmarských Žľaboch.

KOŠICE

zhodených kolkov – PU v Prešove

OC ATRIUM

ZAUJÍMAVÝ SVET EXPERIMENTÁLNEJ FYZIKY / HĽADAJ
PRIATEĽSKÉ LAKTOBACILY / SOCIÁLNE SIETE BAKTÉRIÍ
/ ZMERAJ SI PARAMETRE SRDCA / S ĎALEKOHĽADOM
NA CESTÁCH / MATEMATIKA V EXPERIMENTOCH

za zápas 272,2 zhodených kolkov - TUKE
Vyhodnotenie jednotlivcov:
Kategória ženy:

Ďakujeme všetkým družstvám a jed-

Turnaj prebiehal od októbra 2016

1. miesto: Jana Bidulská (6x

notlivcom, ktorí tvorili družstvá za ich

do mája 2017 a zúčastnili sa

účasť) priemer za zápas 250,83

výkony. Tešíme sa na stretnutie s Vami

ho 3 družstvá, za každú univerzitu

zhodených kolkov - TUKE

na ďalšom ročníku BOWLING UNI

1 družstvo v celkovom počte 29

2. miesto: Ľubica Horňáková

TOUR 2017/2018.

hráčov (22 mužov, 7 žien).

(4x účasť) priemer za zápas 231,5

Športu ZDAR!

OPTIMA / 9:00 – 21:00

VSTUP VOĽNÝ
ODBORNÝ
GARANT

HLAVNÝ
TECHNOLOGICKÝ
PARTNER

Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska,
predseda Košického samosprávneho kraja pán Zdenko Trebuľa
a primátor mesta Košice pán Richard Raši.

ODBORNÍ
PARTNERI

HLAVNÍ
PARTNERI

ZÁŠTITU
PREVZALI

PARTNERI

58

Haló
MEDIÁLNI
PARTNERI

WWW.NOCVYSKUMNIKOV.SK

Bowling UNI tour 2016-2017

PROJEKT
PODPORUJÚ

INFO CENTRUM TUKE
PRE TEBA V NOVOM!

TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE

Hlavná budova TUKE
Letná 9, 042 00 Košice
055/602 2684
info@tuke.sk

